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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

 

Andelen ekologiska livsmedel i detaljhandeln ökade under år 2014 med 41 procent – 

dvs. med motsvarande ca tre miljarder svenska kronor jämfört med föregående år. En 

ökad medvetenhet kring miljö, hälsa och djurhållning är drivande faktorer för den ökade 

efterfrågan av ekologiska livsmedel framför de konventionella alternativen. Denna 

studie ämnar analysera denna efterfrågan med fokus på inkomstutvecklingens betydelse. 

Studiens teori utgår från grundläggande neoklassisk mikroekonomi och kompletteras av 

environmental Kuznets curve, och den s.k. EKC-hypotesen. Denna hypotes testas för att 

undersöka sambandet mellan hushållens disponibla inkomst och konsumtionen av 

ekologiska livsmedel. Studiens syfte är att undersöka vad den svenska efterfrågan av 

ekologiska livsmedel beror på och hur den varierar för olika inkomstnivåer och 

hushållsgrupper såsom hushåll med barn eller ensamboende hushåll. Studien fokuserar 

på data gällande andelen ekologiska livsmedel för svenska hushåll under tidsperioden 

2004-2014. Resultaten visar att andelen ekologiska livsmedel ökar med hushållens 

disponibla inkomster, men det finns inget empiriskt stöd för EKC-hypotesen. För 

hushåll med barn är andelen ekologiska livsmedel högre relativt hushåll utan barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ekologisk mat, hållbar konsumtion, icke hållbar konsumtion, environmental 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In 2014, the share of organic food in total retail trade increased by 41 percent – i.e., the 

equivalent of about SEK 3 billion compared to the previous year. An increased 

awareness of the environment, health and animal husbandry are driving factors for the 

increased demand of organic food versus the conventional alternatives. This study 

intends to analyze this demand with a focus on the role of income development. The 

theory is based on basic neoclassical microeconomics and supplemented by the 

Environmental Kuznets Curve, and the so-called EKC hypothesis. This hypothesis was 

tested to examine the relationship between households’ disposable income and the 

consumption of organic food. The study aims to investigate how Swedish households’ 

demand for organic food varies for different income levels and consumer groups, such 

as households with children or single-resident. The study employs data on the 

proportion of organic food for Swedish households during the time period 2004-2014. 

The results show that the proportion of organic food increases with households’ 

disposable income, but there is no empirical support for the EKC hypothesis. For 

households with children, the proportion of organic food consumed is higher relative to 

households without children. 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 

 

 

 

 

Första kapitlet inleds med bakgrund gällande ekologiska livsmedel och vad som 

kännetecknar dessa samt kort om hur marknaden för ekologiska livsmedel ser ut. En 

problemdiskussion tar vid där studiens frågeställning problematiseras, denna 

konkretiseras senare med uppsatsens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. 

Slutligen presenteras kort det teoretiska och metodologiska ramverket, detta för att visa 

hur syftet ska uppnås. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens disposition. 

 

1.1 Ekologiska livsmedel och marknaden 

Ekologiska livsmedel definieras enligt Livsmedelsverket (2016) som livsmedel odlade 

utan konstgödsel, syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel, genetiskt 

modifierade organismer och bestrålning. Det är endast ett fåtal tillsatser som får 

användas vid ekologisk odling. För ekologiskt kött gäller att djurfodret måste vara 

ekologiskt och odlat på den egna gården och djuren måste få vara utomhus och få utlopp 

för det naturliga beteendet för djuret. Antibiotika och liknande läkemedel för djuret ska 

användas med stor sparsamhet, om läkemedel används tillkommer en extra lång 

karenstid för djuret innan slakt. Generellt anses därför en ekologisk produktion vara 

bättre för miljön och bedriva en bättre djurhållning (Ekoweb, 2014). För att produkter 

ska få säljas som ekologiska måste de vara ekologiskt märkta, vilket innebär att minst 

95 procent av livsmedlets ingredienser är ekologiska. Producenter måste certifieras och 

kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan och följa Europeiska Unionens regelverk för 

ekologisk produktion. (Livsmedelsverket, 2016). De vanligaste ekologiska livsmedlen 

år 2004 respektive år 2014 redovisas enligt figur 1 nedan. Dessa år är speciellt 

intressanta att överblicka, då dessa år är denna studies statistiks startår (2004) och slutår 

(2014). År 2004 var mjölk, ost och ägg den största varugruppen med en ungefärlig 

andel på 4,5 procent medan fisk och frukt var i toppen år 2014 med en andel på cirka 13 

procent av den totala livsmedelsförsäljningen gällande de varugrupperna (SCB, 2014). 
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Figur 1: Andel ekologisk försäljning i handeln 2004 och 2014 angivet i procent 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2014). 
 

Det vanligaste sättet för en produkt att initieras på en marknad är då en stor 

livsmedelsproducent producerar och introducerar denna, som en del i sitt sortiment. Till 

den svenska marknaden tog de ekologiska livsmedlen en ovanlig väg – produkterna 

utvecklades ”underifrån” bredvid den vanliga livsmedelsmarknaden av mindre aktörer 

och privatpersoner (Michelsen m.fl., 1999). Exempel på dessa initiativtagare var 

konsumenter, lantbrukare och forskare. 

 

Den svenska ekologiska marknaden har expanderat sedan 1980-talet. Mellan åren 1996 

och 2001 ökade konsumtionen av ekologiska och KRAV-märkta (se stycke 1.4 för 

definition och avgränsning) varor med 1000 procent. Figur 2 nedan visar hur Sverige 

utmärker sig inom Europa, tillsammans med Danmark följt av Storbritannien, Österrike 

och Belgien, av att ekologiska livsmedel avsätts för samma nät av distributionskanaler 

som de konventionella produkterna. Samma distributionsnät innebär att de ekologiska 

produkterna finns i samma matvarubutiker som de konventionella produkterna, och inte 

endast på speciella specialbutiker såsom hälsokostbutiker och liknande (Jörgensen, 

2001). Figuren visar att för år 2001 delade svenska ekologiska livsmedel det 

konventionella distributionsnätet till cirka 80 procent (studien publicerades år 2001). 

Tillgängligheten är väldigt viktig för att konsumenterna ska välja de ekologiska varorna, 

vilket det delade nätet främjar (Ekelund, 2003).  
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Figur 2: Europeiska länders distributionsnät för ekologiska och konventionella 

livsmedel.1 

Källa: Jörgensen (2001). 
 

Som tidigare nämnts är ekologiska livsmedel generellt sett dyrare än de konventionella 

livsmedlen, med ett mindre utbud och med större inköpshinder (Ekelund, 2003). Trots 

detta ökar den ekologiska försäljningen, vilket tros vara på grund av mervärdet en 

ekologisk vara ger konsumenten. En konsument som värdesätter egenskaper en 

ekologisk vara har, ser denna vara som en lyxvara som ger ett mervärde eller en större 

nytta relativt den motsvarande konventionella produkten (Ferrer-i-Carbonell och Van 

den Bergh, 2003; Blom, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Konsumenters attityder i samband med ekologiska livsmedel undersöktes redan i början 

av 1980-talet i Tyskland. År 1982 tog Sveriges Lantbruksuniversitet vid och undersökte 

attityderna gentemot, det som då kallades, ”giftfritt odlade” grönsaker. En väldigt liten 

del av de tillfrågade föredrog då den giftfria odlingen (Ekelund, 2003). Sedan 1980-talet 

har detta förändrats och andelen ekologiska livsmedel ökar idag snabbare än någonsin. 

Denna förändring tvingar fram en uppdatering av marknaden en och förnyelse hos 

producenterna (Statistiska Centralbyrån, 2014).  

 

Ekologiska livsmedel är oftast dyrare än icke-ekologiska livsmedel, år 2003 kostade 12 

utvalda ekologiska varor 34 procent mer än samma icke-ekologiska varor på den 

                                                
1 SE = Sverige, GB =Storbritannien, AT = Österrike, NL = Nederländerna, DK = Danmark, BE = 
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svenska marknaden (Ekelund, 2003). År 2015 var exempelvis ekologisk mjölk 34 

procent dyrare än den konventionella mjölken och ekologiska ägg var 181 procent 

dyrare än ägg från frigående höns. I USA var prisskillnaden mellan ekologiska 

livsmedel och ”konventionella livsmedel” cirka 25 procent år 2014. Det ökade utbudet 

och ökade försäljningsvolymerna gör att priserna kan pressas nedåt. USA:s, tillika 

världens, största detaljhandelskedja meddelade under slutet av år 2014 att de ekologiska 

livsmedlen skulle göras ”tillgängliga för alla” genom att öka utbudet och sälja 

ekologiska och icke-ekologiska livsmedel för samma priser. Efter USA tros fler följa. 

Bakom beslutet låg en kundundersökning som visade att 91 procent fler av de 

tillfrågade konsumenterna, skulle köpa mer ekologiskt om priset var lägre. Detta 

stämmer enligt lagen om efterfrågan som menar att konsumenterna efterfrågar fler 

enheter av en produkt om priset på produkten faller (Frank, 2003).  Trots detta väljer 

vissa konsumenter idag att betala mer för en ekologisk produkt istället för att välja en 

likvärdig konventionell. Hur kommer det sig att konsumenter värderar ekologiska varor 

högre och vilka egenskaper anses vara av värde att betala ”extra” för? Vissa menar att 

höginkomsttagare inte har samma priskänslighet gentemot ekologiska livsmedel som 

medel- och låginkomsttagare har, samtidigt som det antas att en högre inkomst generellt 

leder till en ökad andel ekologiska inköp (Ekoweb, 2015). Detta signalerar att 

inkomsten är en viktig variabel att ta hänsyn till kring en värdering av efterfrågan hos 

konsumenterna, vilket denna studie bland annat ämnar undersöka. 

 

Det finns många andra faktorer som diskuteras kring angående vad som ligger bakom 

valet av ekologiska livsmedel framför icke-ekologiska, de flesta studierna menar att 

hälsoaspekten är en viktigare faktor än miljöpåverkan (Ekelund, 2003). Övriga viktiga 

faktorer och områden som ofta tagits upp i tidigare forskning är bland annat 

engagemang kring djurfrågor, påverkan från social omgivning, tillgängligheten av de 

ekologiska produkterna är, sortimentets bredd, förpackningar, inköpshinder och 

prisrelaterade variabler (Ekelund, 2003). I kapitel två följer en mer fördjupad diskussion 

kring tidigare studier kring konsumenters val av ekologiska livsmedel. 
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Enligt Ekoweb (2015, s.1) har attityden till ekologiska livsmedel förändrats drastiskt 

den sista tiden: 

 

”Många konsumenter som tidigare har ställt sig frågan; varför skall jag köpa 

ekologiskt?” ställer sig nu frågan; varför skall jag inte köpa ekologisk?”. 

 

Som tidigare nämnts är ekologiska livsmedel dyrare och har dessutom ett smalare utbud 

relativt konventionella produkter (vilket förklaras vidare i tredje kapitlet), trots detta 

ökar andelen ekologiska livsmedel. Detta gör inkomsten till en väldigt intressant 

variabel då efterfrågan av ekologiska livsmedel undersöks. Då de ekologiska varorna är 

dyrare, innebär en högre inkomst att konsumenter kan, om de önskar, välja mer 

ekologiskt framför de konventionella produkterna. Tidigare litteratur har påvisat ett 

samband där exempelvis hushåll med barn är mer benägna att välja ekologiska 

produkter. Vissa diskussioner återspeglar också att föräldrar prioriterar innehåll och 

”giftfri” mat till sina barn framför dem själva och därmed är mer villiga att spendera en 

större del av sin disponibla inkomst på ekologiska livsmedel. Detta kanske kan bero på 

den, till livscykeln sett, korta tiden barn äter exempelvis barnmatsburkar. Innan 

perioden ammas eller ”flaskmatas” barnet, för att sedan få introduceras till hushållets 

”vanliga” mat – denna korta period kanske innebär att man kan bortse från det högre 

priset hos ekologiska livsmedel och ”unna” sitt barn något som man anser är bättre? År 

2015 var 40 % av de sålda barnmatsburkarna ekologiska (Ekoweb, 2015).  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka efterfrågan av ekologiska livsmedel relativt icke-

ekologiska livsmedel och fastställa de drivande variablerna, främst med fokus på 

disponibel inkomst, andelen hushåll med barn och andelen ensamboende hushåll under 

tidsperioden 2004-2014. Forskningsfrågorna fungerar som stöd för att besvara syftet: 

 

• Hur ser sambandet ut mellan inkomst och andelen ekologisk konsumtion? 

• Påverkas efterfrågan om det finns barn i hushållet?   

• Varierar efterfrågan av ekologiska livsmedel om hushållet är ett samboende eller 

ensamboende hushåll?  
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1.4 Avgränsningar 

Med ekologiska livsmedel menas livsmedel från den svenska detaljhandeln som 

uppfyller kraven för ekologisk produktion (kraven definieras i stycke 1.1). 

Datamaterialet, statistik över försäljning av livsmedel från statistiska centralbyrån, 

kommer att baseras på tidsperioden 2004-20142. Statistiken fokuserar på livsmedel som 

är ekologiska och/eller KRAV-märkta. KRAV-märkningen utgår från mat som är 

producerad på ekologisk grund men tar även hänsyn till fler aspekter med krav på 

exempelvis djurhållning, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan (KRAV, 2016). 

Löpande antas, på grund av dess viktiga natur för det ekologiska valet, att det finns ett 

samband mellan disponibel inkomst och konsumtion som ligger till grund kring 

analyserandet av detta. Den disponibla inkomsten återspeglar inkomsten utslaget per 

hushåll. 

 

1.5 Teoretisk referensram och metod 

Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i neoklassisk mikroekonomi som ska hjälpa 

att förklara den svenska efterfrågan för ekologiska livsmedel men också belysa 

sambandet mellan inkomsten och ekologiska livsmedel. Detta vidareutvecklas genom 

modeller med variablerna disponibel inkomst, antalet barn i hushållet och varugrupper 

som kompletteras med teorin kring environmental Kuznets curve och en beskrivning av 

hur efterfrågan, utbudet och marknaden av ekologiska livsmedel ser ut. 

 

Metoden bygger på en mikro-ekonometrisk ansats med kvantitativ sekundärdata från 

Statistiska centralbyrån. Det datamaterial som används består av andelen ekologisk 

konsumtion för sex olika livsmedelskategorier över tidsperioden 2004-2014. 

Datamaterialet kommer att sammanställas och analyseras för att urskilja hur den 

svenska efterfrågan av ekologiska livsmedel påverkas vid olika inkomstnivåer samt för 

olika varugrupper och hushållsgrupper. Variablerna som analyseras är väl valda 

variabler som ska spegla det som anses vara intressant att försöka fånga upp i de 

                                                
2 Åren 2004-2014 undersöks eftersom statistik började föras över ekologiska livsmedel, och andelen av 

dessa, med första året 2004 som referensår.  Statistiken sammanställs i slutet av det efterföljande angivna 

året, statistiken för 2014 publicerades därmed i december 2015 och är det senaste publicerade året. 
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ekonometriska resultaten. Disponibel inkomst3 är exempelvis en variabel som kan 

avslöja hur konsumenter agerar vid högre och lägre inkomster men kan också fungera 

som en proxyvariabel socioekonomisk status eller utbildningsgrad (då en högre 

utbildningsgrad generellt kan innebära att man har högre lön och har fler möjligheter till 

arbete). I kapitel två diskuteras tidigare litteratur, där flera studier har påvisat ett 

samband mellan ekologisk och/eller hållbar konsumtion och utbildningsgrad och 

inkomst. 

 

Olika modeller byggs upp med andelen ekologiska livsmedel som den beroende 

variabeln och disponibla inkomsten, andelen hushåll med barn, andelen ensamboende 

hushåll och disponibel inkomst i kvadrat som de oberoende variablerna. Ett antal 

dummyvariabler för olika varugrupper och tidsperioder inkorporeras även i modellerna; 

detta görs för att testa för icke-observerade faktorer som kan antas vara gemensamma 

för respektive varugrupp och tidsperiod (s.k. fixed effects).   

 

1.6 Disposition  

Det andra kapitlet sammanställer den befintliga forskningen och vilket vetenskapligt 

tomrum denna uppsats ämnar fylla. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten 

presenteras i tredje kapitlet respektive fjärde kapitlet. Kapitel fem beskriver och 

diskuterar datamaterialet medan det sjätte kapitlet sammanställer och analyserar 

resultaten.  Kapitel sju avrundar studien med slutsatser och tips på vidare forskning. 

                                                
3 Disponibel inkomst definieras generellt som den inkomsten som är kvar efter skatter och transfereringar, 

med andra ord det som finns kvar för att antingen spara eller konsumera. Som förklarat i stycke 1.4 antags 

förenklande löpande i denna studie att all disponibel inkomst läggs på livsmedel, inget sparas eller 

konsumeras på annat. 
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KAPITEL 2 – TIDIGARE FORSKNING 

 

 

 

 

Andra kapitlet behandlar den befintliga forskningen inom området och beskriver de 

studier som har inspirerat denna uppsats till största del. Inledande beskriver kapitlet 

hur sökstrategin har sett ut samt vilka typer av studier som presenteras. Studierna 

presenteras i en sammanfattande tabell i början av kapitlet.  

 

2.1 Sökstrategi 

Denna studie fokuserar främst på statistiken kring andelen ekologiska livsmedel och 

vilka variabler som är relevanta när man vill sammanfatta en efterfrågefunktion samt 

hur detta ser ut för olika hushållsgrupper och inkomster, och berör studier kring 

beteende och attityder grundläggande. På grund av denna selektion prioriterades studier 

med kvantitativ data. Några intervju- och enkätstudier har inkluderats för att bygga upp 

en vetenskaplig grund. Databaser som användes var främst Google Scholar men också 

Scopus och EconLit. Sökorden, som användes både på svenska och engelska, var 

betalningsvilja, ekologisk konsumtion, hållbar konsumtion, ekologiska livsmedel, 

ekologisk mat, ekologiska, environmental Kuznets curve, EKC och EKC-hypotesen. 

Ordet ekologisk varierades för att gardera antalet kvalitativa träffar. Exempel på 

variationer som användes är ekologiska, ekologiskt och eko. 

 

2.2 Befintlig litteratur 

De flesta befintliga studier inom ämnet ekologiska livsmedel, eller närliggande ämnen, 

utgår från enkät- eller intervjustudier där man studerar beteenden och värderingar kring 

ekologiska livsmedel för konsumenten eller marknaden. Några av dessa är speciellt 

intressanta för denna studie, då de ger en bra grund och en infallsvinkel, samt kunskap 

om attityder kring ekologiska livsmedel vilket är betydelsefullt för att denna studie ska 

kunna ställa upp olika hypoteser kring viktiga variabler för efterfrågan av ekologiska 

livsmedel. Vidare undersöks tidigare litteratur kring environmental Kuznets curve, 

betalningsvilja för ekologiska livsmedel samt litteratur kring efterfrågan av ekologisk 

konsumtion enligt tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Sammanfattning av litteraturen 
Författare (årtal)  Titel Tillvägagångssätt Fokus Övergripande  
Ferrer-i-Carbonell 
& Van Den Bergh 
(2003) 

A Micro-Econometric 
Analysis of 
Determinants of 
Unsustainable 
Consumption in The 
Netherlands 

Mikro-ekonometrisk 
analys av 
determinanterna 
bakom icke hållbar 
konsumtion (EKC) 

Icke-hållbar 
konsumtion i 
Nederländerna 
(t.ex. 
flygplansbränsle 
i samband med 
semesterresor). 

Konsumtionen styrs 
exempelvis av 
utbildning, 
familjestorlek, om 
man har barn i ung 
ålder. Inget stöd för 
den s.k. EKC-
hypotesen. 

Blom (2010) Hur värderar 
konsumenter ekologiskt 
bröd? En 
värderingsstudie med 
Contingent Valuation 
Method. 

Contingent Valuation 
Method 

Betalningsvilja i 
Stockholms län, 
ekologiskt bröd.  

Olika 
hushållsgrupper är 
villiga att betala 
mellan 4,5-5,3 kr 
mer för ekologiskt 
bröd.  

Ekelund (2003) 
 
 

På spaning efter den 
ekologiska konsumenten 
– en genomgång av 25 
svenska 
konsumentundersökning
ar på 
livsmedelsområdet. 

Litteraturstudie Åren 1991-2002. Definierar tre olika 
angreppssätt till 
attityder och de 
främsta motiven till 
att välja ekologiskt. 

Ekomatcentrum 
(2012) 

Ekologiska livsmedel på 
den svenska marknaden 
– Inventering av 
utbudet. 

Marknadsanalytisk 
inventering av 
utbudet. 

Inom vilka 
ekologiska 
livsmedelsgrupp
er finns den 
största 
utvecklingen? 

De främsta 
produktgrupperna är 
mejerivaror, frukt, 
grönsaker, ekologiskt 
bröd, mjöl, müsli, 
kött och fisk. 

Jörgensen (2001) Prisbildning och 
efterfrågan på 
ekologiska livsmedel  

Enkätstudie, 
regression, 
sekundärdata. 

Konsumenters 
efterfrågan och 
prisbildningen på 
marknaden. 

Ekologiska varor är 
inte priskänsliga, 
efterfrågan drivs 
främst av hälso- och 
miljöaspekter. 

Krystallis och 
Chryssohoidis 
(2005) 

Consumers’ willingness 
to pay for organic food - 
Factors that affect it and 
variation per organic 
product type. 

Enkätstudie, 
ekonometrisk analys. 

Grekland, 
betalningsvilja. 

63,1 procent är 
villiga att betala mer 
för en ekologisk 
vara,  
 

SCB (2004) Attityder till ekologiska 
livsmedel. 

Intervjuer i 
kombination med 
statistik från 
hushållsutgifter. 

SCB:s 
hushållsutgifter 
2003, hur ofta 
väljer man 
ekologiskt? 

52 procent föredrar 
ekologiska livsmedel 
framför icke-
ekologiska. 

Urena m.fl. 
(2007) 

Women, men and 
organic food: 
differences in their 
attitudes and willingness 
to pay. A Spanish case 
study.  

Case study, 
willingness to pay, 
enkätundersökning. 

Spanien, 
påverkar kön 
valet av 
ekologiskt? 

Kvinnor är mer 
benägna än män att 
välja ekologiskt. 

Rothman (1998) Environmental Kuznets 
curves—real progress or 
passing the buck? A 
case for consumption-
based approaches. 

Ekonometrisk och 
empiriskt komparativ 
studie. 

Kan EKC 
anpassas mot 
konsumtions-
sidan? 

Inget samband hittas 
mot att en vändpunkt 
finns och att 
miljöpåverkan avtar 
med ökad inkomst 
med ett 
konsumtionsmått. 

Stern m.fl. (1996) Economic Growth and 
Environmental 
Degradation: The 
Environmental Kuznets 
Curve and Sustainable 
Development  

Ekonometrisk och 
empirisk analys av 
environmental 
Kuznets curve och 
dess grafiska form. 

Hållbar 
konsumtion och 
EKC – håller 
detta? 

Avtagande delen av 
miljö-påverkan vilar 
på antaganden om att 
inkomst per capita är 
normalfördelad, 
vilken den inte är. 
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Den främsta studien för denna rapport är Ferrer-i-Carbonell & Van Den Bergh (2003) 

då den teoretiska och metodologiska ansatsen grundar sig i liknande tillvägagångssätt 

men även eftersom författarna applicerar environmental Kuznets curve på liknande sätt 

som denna studie ämnar göra. Författarna undersöker determinanterna kring icke hållbar 

konsumtion i Nederländerna genom att applicera mikroekonomi för att förklara 

grunderna och utveckla detta med en mikro-ekonometrisk ansats i kombination med 

environmental Kuznets curve. Oftast undersöks EKC-hypotesen i samband med 

makrodata, främst tillväxt och bruttonationalprodukt – men Ferrer-i-Carbonell & Van 

Den Bergh hittade en ny vinkel. Icke hållbar konsumtion definieras i studien enligt 

kategorierna energianvändning, att äga en andrabil, semesterutgifter och flygresor där 

exempelvis att äga en andrabil fungerar som en proxyvariabel för bensin och 

flygresor/semester fungerar som en proxyvariabel för kerosin (flygbränsle). Författarna 

använder sig av sekundärdata som är Nederländernas svar på Statistiska Centralbyråns 

hushållsutgifter (som används i denna studie). Variablerna som används av Ferrer-i-

Carbonell & Van Den Bergh är energianvändning, disponibel inkomst hushållsinkomst, 

familjens storlek och sammansättning samt ålder och jobbstatus för familjens 

”överhuvud” och jobbstatus relativt familjens överhuvud för den ”andra jobbtagaren” i 

familjen. Vidare analyseras även utbildning, ålder för resterande medlemmar i hushållet, 

hushållens årliga semester-utgifter, livsmedelsutgifter, bar-och restaurangutgifter samt 

utgifter för kläder, skor, hygien, sport och böcker. Studien adderar även dummy-

variabler som återspeglar ägandet av materiella saker såsom dammsugare, diskmaskin, 

tvättmaskin och bil. Datamaterialet är utformat som ”cross-section data”. Studien 

applicerar icke-linjära modellspecifikationer mot environmental Kuznets curve där den 

beroende variabeln i modellen ger en indikation av den miljömässiga påfrestningen. 

Tolkningen blir då att efter en viss inkomst uppstår en tröskeleffekt där miljökvalitet 

blir en lyxvara. Studien applicerar EKC-hypotesen med syfte att analysera icke-hållbar 

konsumtion och miljömässig påverkan. 

 

Författarnas resultat tyder på att disponibel inkomst är en viktig variabel för att 

analysera konsumtionsmönster, likaså utbildning, familjestorlek, att ha småbarn och 

arbetslöshet är drivande variabler. Ingen av dessa variabler påvisade dock någon vänd-

punkt för inkomsten vilket inte ger stöd för environmental Kuznets curve. Resultaten 

pekar också på att inkomsterna i Nederländerna vid studiens tidpunkt var så pass höga 

så vidare inkomstökningar från ekonomisk tillväxt endast skulle påverka välfärden 
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genom förändringar i relativinkomsterna och inte ge en generell förändring eller för-

delning – vilket är det politiska målet. 

 

Ekelund (2003) försökte identifiera den ekologiska konsumenten med en genomgång av 

25 svenska konsumentundersökningar kring ekologiska livsmedel, utförda under tids-

perioden 1991 till 2002. Undersökningarna håller en övergripande akademisk nivå och 

består av forskningsrapporter, doktorsavhandlingar och examensarbeten. Nio olika 

fokusområden identifierades för de 25 presenterade undersökningarna. Inledningsvis 

presenteras vikten av konsumentattityder till ekologiska livsmedel där attityder uppdelas 

i tre delar; kognitionsdelen (vilken uppfattning man har eller vad man känner till innan 

köpet om ekologiska livsmedel), affektionsdelen (känslorna man har inför ekologiska 

livsmedel, vad man föredrar eller gillar) och konnationsdelen (beskriver den förväntade 

framtida relationen till ekologiska livsmedel, om man förväntas köpa ekologiska livs-

medel i framtiden).  

 

Olika motiv för att köpa ekologiska livsmedel studeras frekvent bland de genomgångna 

studierna, där de två främsta motiven är hälsa eller miljö. Många har en bild av att det är 

hälsosammare att undvika besprutade livsmedel, och känner en trygghet av exempelvis 

KRAV-märkningens mer miljövänliga garanti. Inköpsfrekvensen, hur ofta och hur 

mycket man köper ekologiska livsmedel, visar i dessa studier att vanan har en 

betydande roll. De flesta köper det man oftast har gjort, och därmed tas vikten av 

märkning (exempelvis kravmärkning upp vilket ger en igenkänningsfaktor), varu-

märkets mervärde, tillgängligheten, förpackningar och segmentering upp som viktiga 

faktorer för att behålla kunder samt rekrytera nya kunder. Konsumenternas enga-

gemang, påverkar från den sociala omgivningen och prisrelaterade frågor är andra 

viktiga faktorer som undersöks, med varierade resultat. Författarens tankar kring vidare 

forskning är att den metodologiska ansatsen i de flesta fall har varit kvantitativa och 

likartade och att studier med sekundärdataundersökningar är mindre förekommande 

trots att en sådan studie kan ge ett stort bidrag till ämnet då man ger ett annat 

konsumentperspektiv än vad de mest frekventa studierna frammanar.  

 

Blom (2010) fann en betalningsvilja för ekologiskt bröd som visar att konsumenter är 

villiga att betala mellan 4,51 kr till 5,33 kronor mer för ekologiskt bröd framför ett icke-

ekologiskt bröd. Detta resultat grundar sig från en enkätundersökning med en 
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kvantitativ ansats, Contingent Valuation Method, som skickades ut till 1500 individer 

bosatta i Stockholms län med en svarsfrekvens på 34 procent av de tillfrågade. Syftet 

med studien var, förutom att finna en betalningsvilja för ekologiskt bröd, att identifiera 

vilka faktorer som påverkar betalningsviljan och om betalningsviljan skiljer sig åt 

mellan samhällets olika grupper. Studien undersöker eventuella samband mellan 

betalningsviljan och följande variabler: kön, ålder, utbildning, antal barn under 18 år, 

antal familjemedlemmar och övrig ekologisk konsumtion. Studiens resultat pekar på att 

kvinnor är mer benägna till att betala mer för ekologiskt bröd men att det inte finns 

något större samband mellan ålder eller familjestorlek och betalningsvilja. Inkomsten 

påverkar benägenheten till att betala mer för ekologiska varor, ju lägre inkomst desto 

mindre är konsumenten villig att betala för att byta ut sitt icke-ekologiska bröd mot ett 

ekologiskt bröd. Blom (2010) gör därför antagandet om att ekologiskt bröd kan ses som 

en så kallad lyxvara – som man konsumerar mer av vid ökad inkomst. Studien visar 

också på att de hushåll som har barn under 18 år är villiga att betala extra för ett 

ekologiskt bröd, men med en avtagande betalningsvilja vid större prisskillnader, samt 

att en högre utbildningsnivå har en högre genomsnittlig betalningsvilja. Konsumenter 

som köper andra ekologiska livsmedel har en högre betalningsvilja även för ekologiskt 

bröd. 

 

Ekomatcentrum (2012) genomförde en inventering av utbudet med stöd från 

Jordbruksverket för att ge en signal till svenska producenter gällande vilka varugrupper 

som har bäst marknadspotential. Denna studie belyser att den ökade efterfrågan av 

ekologiska livsmedel har drivit på den svenska importen snarare än den svenska 

produktionen. Andelen ekologisk jordbruksmark år 2011 var cirka 15,7 procent av 

Sveriges totala jordbruksmark, detta var en bit från målet år 2013 där denna siffra skulle 

motsvara 20 procent. De produktgrupper som säljer mest ekologiskt, relativt den totala 

andelen är mejerivaror, frukt och grönsaker, produktionen av dessa har därmed stor 

marknadspotential. Studien identifierar även att den svenska produktionen behöver ut-

vecklas gällande ekologiskt bröd, mjöl, müsli, kött och fisk. 

 

Statistiska Centralbyrån (2004) genomförde en studie på uppdrag av Jordbruksverket 

där syftet var att uppskatta konsumenters attityder till ekologiska livsmedel kontra hur 

de faktiskt handlade. Studien grundade sig på samma statistik som denna uppsats 

analyserar, hushållsutgifter från statistiska centralbyrån år 2003. Det årets urval bestod 
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av 4000 slumpade hushåll under 52 olika startveckor. Dessa hushåll fick bokföra alla 

sina utgifter och märka vilka av dessa som var ekologiska. Uppgifterna kompletterades 

med telefonintervjuer där man ställde frågor kring attityderna till ekologiska livsmedel. 

Cirka 52 procent av hushållen fördrar, i vissa eller i de allra flesta fallen, ekologiska 

livsmedel framför icke-ekologiska. 35 procent av de tillfrågade uppger att de alltid eller 

för det mesta väljer ekologiska livsmedel, i de fallen då det finns ett ekologiskt 

alternativ till produkten – vilket är 20 procent lägre än de som svarar att de faktiskt före-

drar den ekologiska produkten. 70 procent uppger att det är lätt att hitta ekologiska 

livsmedel i den vanliga detaljhandeln man brukar handla i, för denna fråga står 

ensamstående med barn för den största andelen som svarade att det är lätt att hitta det 

ekologiska alternativet. Utbudet av ekologiska varor påverkar inte val av butik enligt 70 

procent av de tillfrågade. Sammanboende utan barn lägger en större del av hushålls-

utgifterna på ekologiska varor relativt barnfamiljer, enligt undersökningen. Störst 

ekologisk andel av de totala utgifterna har mellanmjölk med 10,7 procent av utgifterna. 

Många som väljer bort ekologiska livsmedel, gör detta av ekonomiska skäl. Denna 

sammanfattande statistik visar att hushållsgrupper skiljer sig åt, och att ekonomin styr 

valet av ekologiska livsmedel – vilket styrker valet av variabler som ska analyseras även 

i denna uppsats; inkomst och olika hushållsgrupper.  

 

En ytterligare aspekt som har varit intressant i tidigare litteratur är huruvida kön spelar 

roll för valet och attityden kring ekologiska livsmedel. Studierna Urena m.fl. (2007) och 

tidigare nämnda Blom (2010) undersöker detta med ett entydigt resultat som pekar på 

att kvinnor är mer benägna till att välja ekologiskt. Urena m.fl. (2007) analyserar 

skillnaden mellan kvinnor och män och deras attityd gentemot ekologiska livsmedel 

med en distinktion mellan den som vanligtvis handlar ekologiskt, de som vid enstaka 

tillfällen väljer att handla ekologiskt och potentiella ekologiska konsumenter. Studiens 

resultat menar att kvinnor är mer benägna att köpa och konsumera ekologiska livsmedel 

på grund av en större medvetenhet kring deras hälsa, matens näringsinnehåll och matens 

miljöpåverkan. Även om kvinnor är mer benägna att välja ekologiska livsmedel är de 

män som faktiskt väljer att handla ekologiskt beredda att betala mer för detta. De som 

väljer att betala mer och köpa ekologiska livsmedel har en betalningsvilja på cirka 10 

procent mer än för den konventionella maten. Kvinnor är beredda att betala 9,5 procent 

mer medan män skulle kunna betala 11,4 procent mer. 
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Jörgensen (2001) har på uppdrag av Livsmedelsekonomiska institutet genomför en 

analys av konsumenters efterfrågan av ekologiska livsmedel och prisbildningen av 

dessa på marknaden, samt att urskilja vilka faktorer som har betydelse för konsumtionen 

av ekologiska varor. Författaren beskriver regeringens mål, ekologiska livsmedel ska 

öka, främst på grund av miljöskäl och som ett steg i ett hållbart jordbruk. Prisbildningen 

har analyserats genom en jämförelse av ekologiska och icke-ekologiska utvalda 

produkter – mellanmjölk, potatis och vetemjöl. Efterfrågan har analyserats genom stat-

istiska skattningar från butiksdata och inköpsuppgifter från hushållen. Effekterna på 

efterfrågan i kombination med priset studeras genom en regressionsanalys.  

 

Studien presenterar även den ekologiska produktionen och vilka aspekter som påverkar 

denna. Staten började engagera sig kring miljövänlig odling under slutet av 1980-talet, 

där ett statligt stöd inrättades år 1989 för det som då kallades ”alternativodling”. Idag 

ges miljöstöd för ekologisk produktion för både växtodling (odling på åkermark) och 

djurhållning (extra stöd för ekologiskt slåttervall, betesvall och grönfodergrödor). 

Produktionen inom EU, trots finansiella stöd för ekologisk produktion även inom EU, 

skiljer sig åt mellan länder. Studien visar att Sverige ligger i topp för andelen 

ekologiska livsmedel i detaljhandeln, följt av Danmark, Belgien, Storbritannien, 

Österrike och Tyskland. För att övergå till ekologisk produktion i ett lantbruk krävs en 

omställning. Jörgensen (2001) anser att denna är förhållandevis lätt i Sverige då ett kallt 

klimat underlättar eftersom man använder minst handelsgödsel och kemiska be-

kämpningsmedel i ett kallt klimat. Ekologisk produktion innebär en högre 

produktionskostnad, vilket är den främsta anledningen till att ekologiska livsmedel har 

ett högre pris än konventionella livsmedel. Butiker har också högre kostnader vid 

hantering av ekologiska livsmedel då dessa måste skiljas åt från de icke-ekologiska 

produkterna – detta återspeglas också i slutpriset av den ekologiska produkten.  

 

Efterfrågan av ekologiska livsmedel styrs främst av hälsa, enligt författaren, följt av 

miljö, smak, djuretiska och naturbevarande skäl (tidigare nämnda, Ekelund (2003) 

nämner hälsa i kombination med miljö som främsta faktorer).  Valet av livsmedel 

genomförs till stor del av vana, det man har handlat förr handlar man även idag. 

Författaren beskriver ekologiska varor som ett substitut till icke-ekologiska varor. Ett 

högre pris på den icke-ekologiska varan ökar efterfrågan av den ekologiska varan, enligt 

författarens hypotes, med andra ord är korspriselasticiteten positiv. En ytterligare 
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hypotes är att en ekologisk vara antas vara priskänslig på grund av merpriset för 

ekologiska varor, för en del konsumenter återspeglar priset mer än kostnaden för pro-

dukten, mervärdet kan bestå av exempelvis ökad hälsa eller förbättrad djurhållning tack 

vare produkten. Resultatet visade dock att om priset skulle minska med tio procent 

skulle efterfrågan öka med cirka fem procent vilket resulterar i en för liten effekt för att 

den ekologiska varan kan klassas som priskänslig. Även denna studies resultat pekar på 

att barn i hushållet ökar benägenheten till att köpa ekologiska livsmedel, samma resultat 

som Bloms (2010) studie påvisade. 

 

Krystallis och Chryssohoidis (2005) har studerat grekiska konsumenters betalningsvilja 

för ekologisk mat, faktorer som påverkar denna och variationer av betalningsviljan för 

olika produkter. De utförde en enkät i en matvarubutik i Aten som bestod av frågor 

kring betalningsviljan, varför man väljer ekologiskt och vilken produktgrupp man 

främst väljer att köpa ekologiskt av. Detta material behandlades ekonometriskt. 

Resultaten visade, såsom tidigare nämnda studier, att vana spelade in i valet av 

ekologiskt kontra icke-ekologiskt. De som har köpt ekologiska livsmedel förut, kommer 

att köpa mer ekologiskt även i framtiden. Den genomsnittliga extra nyttan som en 

konsument får av att köpa ekologiskt kalkylerade författarna till 36,9 %. Konsumenter 

som generellt är villiga att köpa ekologiska livsmedel, trots att priset är högre är 63,1 %. 

Om priset är 30 % högre för ekologiska livsmedel sjunker denna siffra till 37,2 %, re-

lativt 11,6 % - 17,4 % som är benägna att köpa en vara som är 45 % dyrare än den kon-

ventionella produkten.  

 

Rothman (1998) undersökte huruvida environmental Kuznets curves faktiskt kan påvisa 

något samband mellan inkomst mot konsumtionsbaserade mått såsom koldioxidutsläpp, 

då det vanligaste måttet för miljömässig påverkan fokuserar på produktionsprocessen. 

Enligt EKC-hypotesen ska tillväxt öka miljöpåverkan i början av en tillväxtperiod för 

att sedan avta, men med ett konsumtionsbaserat mått visades inga tendenser för att 

miljöpåverkan skulle avta med ökad inkomst (tillväxt). Rothman spekulerar kring att det 

som kan verka vara en minskad miljöpåverkan i själva verket kan vara en ökad förmåga 

hos rika nationer att distansera sig från konsumtion som associeras med försämrad 

miljöpåverkan. Exempelvis är en hybridbil dyrare än en äldre bil med sämre värden för 

koldioxidutsläpp – en rikare nation kan köra fler hybridbilar per capita än en fattigare 
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vilket innebär att konsumtionen förändras som i sin tur leder till en minskad miljö-

påverkan. 

 

Stern m.fl. (1996) undersöker huruvida hypotesen kring environmental Kuznets curve 

empiriskt genom en sammanställning av fem olika studier i kombination med för-

fattarnas egna resultat. Studien menar att det finns en viss problematik med estimeringar 

i samband med EKC-hypotesen och dess antaganden. Främst kan detta endast stämma 

för rikare länder med högre bruttonationalprodukt per capita, eftersom att det annars 

finns en risk att inkomsten inte antar de högre nivåerna som krävs för att komma till 

vändpunkten för miljöpåfrestningen. I denna vändpunkt förändras påföljden av 

tillväxten för miljökvalitén och från att tillväxt orsaker större miljöpåfrestning blir det 

efter vändpunkten en mindre påfrestning och att tillväxten då blir gynnsam för miljön. 

Om inte denna vändpunkt nås blir därmed tillväxten aldrig gynnsam och EKC-

hypotesen måste då förkastas i det fallet.  

 

Studien nämner också betydelsen att utvärdera ett lands internationella handel i 

samband med applicering av EKC-hypotesen. Grundläggande handelsteori säger att ett 

land kommer att specialisera sig på produktionen av den produkten som de har störst 

fördel i, om produktionen gäller en faktorintensitet produkt och landet har gott om den 

produktionsfaktorn kommer landet att fokusera sig på den produktionen. Spec-

ialiseringen är den mest gynnsamma för landet i sig. Detta ensidiga produktionsfokus 

gör att vissa länder kommer att utveckla produktionens teknologiska förutsättningar på 

vissa produktioner men inte alla, och därmed kan en generaliserande hypotes såsom 

EKC-hypotesen bli missvisande. Om hypotesen visar miljöpåfrestningen och brutto-

nationalprodukten i ett helt land, eller sammansatt globalt, visar det bara ett snitt av 

miljöpåfrestningen som inte tar hänsyn till de strukturella variationerna i landets, eller 

världens, alla produktioner. Sammanfattningsvis menar författarna att studier som 

implementerar EKC-hypotesen inte kan förutspå framtida trender eller beteenden på 

samma sätt som strukturella modeller skulle kunna göra, och därmed inte heller ge 

några rekommendationer till beslutshavare. En bättre lösning skulle enligt Stern m.fl. 

vara att empiriskt undersöka historisk data för länder individuellt. 
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2.3 Sammanfattning av litteraturen 

Ferrer-i-Carbonell & Van Den Berghs (2003) ansats appliceras på stora delar av denna 

studie. Författarna hittade inte några vändpunkter i inkomsten, därför blir det intressant 

att undersöka om denna studies datamaterial och variabler kan visa annat resultat. 

 

De flesta studier har genomfört en enkätstudie och studerar attityder kring ekologiska 

livsmedel. Dessa är intressanta för min studie då de belyser faktorer som påverkar köp-

beslutet och därmed efterfrågan. Andra studier tar upp liknande faktorer som denna 

studie ska belysa, främst inkomst, miljö och hälsa – vilket bekräftar valet av drivande 

faktorer (Blom (2010); Jörgensen (2001); Ekelund (2003)). Bloms (2010) studie som tar 

upp betalningsviljan är intressant då den belyser efterfrågan från ett prisperspektiv. De 

flesta liknande studierna når samma resultat gällande valda variabler, vilket bekräftar 

riktningen av dessa. Kön och utbildningsnivå pekar enigt mot att kvinnor och individer 

med hög utbildning är mer benägna att välja ekologiskt, även hälso- och miljömedvetna 

individer. I de flesta fall säger tidigare forskning också att högre inkomst och hushåll 

med barn oftare väljer ekologiskt framför konventionella produkter (Blom (2010); 

Jörgensen (2001); Ekelund (2003)). 

 

Studier som implementerar EKC-hypotesen använder sig nästan uteslutande av 

aggregerad makrodata, till exempel bruttonationalprodukt och föroreningar (Rothman 

(1998); Stern m.fl., (1996)). Flera studier kommenterar de bristande resultaten 

environmental Kuznets curve kan bidra med i samband med makrodata. Stern m.fl. 

(1996) menar exempelvis att man ska undvika att EKC-hypotesen för en global 

undersökning och endast använda hypotesen för länder individuellt i samband med en 

kompletterande analysmetod. Detta gör att analysen av EKC-hypotesen i samband med 

mikrodata likt Ferrer-i-Carbonell & Van Den Bergh (2003) och denna studie, blir desto 

mer intressant och kompletterar ett vetenskapligt tomrum. De flesta tidigare studier 

kring environmental Kuznets curve behandlar någon form av icke hållbar konsumtion, 

såsom föroreningar, medan denna studie vill undersöka om hypotesen i samband med 

hållbar konsumtion – ekologiska livsmedel. Eftersom att den disponibla inkomsten är en 

av de genomgående viktigaste variablerna är en eventuell vändpunkt/tröskel i kon-

sumtionen, relativt inkomsten intressant.  
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KAPITEL 3 – TEORI 

 

 

 

 

I tredje kapitlet presenteras det teoretiska ramverket. Kapitlet visar med grundläggande 

mikroekonomiska teorier hur efterfrågan och en individs nytta av ekologiska livsmedel 

ser ut. Därefter specificeras olika varutyper och en närmare behandling av ekologiska 

livsmedel som varutyp. Med detta som grund tar environmental Kuznets curve vid, som 

fungerar som ett grafiskt exempel för hur ekologisk konsumtion kan se ut. 

 

3.1 Efterfrågan på ekologiska livsmedel 

Lagen om efterfrågan säger att konsumenterna efterfrågar fler enheter av en produkt om 

priset på produkten faller (Frank, 2003). Grundläggande konsumtionsteori beskriver 

vidare att konsumenterna kommer att välja den varan eller den komposition av varor 

som ger den största nyttan givet en viss budget – med andra ord konsumenter 

maximerar sin nytta givet en viss disponibel inkomst (Ferrer-i-Carbonell och Van den 

Bergh, 2003).  En individs inkomst och varupriserna är enligt konsumtionsteorin därför 

de grundläggande påverkande variablerna för konsumtionsvalen. Figur 3 beskriver 

dessa konsumtionsval. Den disponibla inkomsten fungerar som en budgetrestriktion 

(linjen), inom denna restriktion kommer en individ att röra sig på indifferenskurvorna 

U0, U1 vilka är de enda som ligger inom restriktionen. Pilen, döpt ”ökad nytta”, 

tydliggör att den indifferenskurva längst bort från origo ger största möjliga nyttan för 

individen, i detta fall är U1 den indifferenskurva som ligger inom restriktionen men 

längs bort från origo och ger därför individen största nyttan givet den disponibla 

inkomsten. En individ som hellre väljer ekologiska livsmedel framför de 

konventionella, kommer att röra sig till höger längs med indifferenskurvan. Vice versa 

gäller för den individ som föredrar de icke-ekologiska livsmedlen. 
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Figur 3: Indifferenskurvor för en individs nytta 

Källa: egenkonstruerad efter Lundmark (2014). 
 

För denna studie gäller att ekologiska livsmedel (såsom många andra – exempelvis 

Ekelund, 2003) klassas som en lyxvara. För lyxvaror gäller att konsumtionen alltid ökar 

i samband med en öknings av inkomsten (Lundmark, 2013). En normal vara ökar också 

i samband med inkomsten medan en inferior varas efterfråga minskar med ökad 

inkomst. En vara kan däremot vara både normal och inferior, där efterfrågan först ökar 

med inkomsten upp till en viss inkomstnivå, för att därefter avta med ökad inkomst. En 

lyxvaras efterfråga ökar alltid i samband med ökad inkomst. Beteckningen ”E” i Figur 4 

står för priskänsligheten med avseende på inkomstförändringar. Ju mer priskänslig 

desto mer påverkas kvantiteten ekologiska livsmedel av förändringar i inkomsten. Figur 

4 visar skillnaden grafiskt. 

 

Figur 4: Normal vara, inferior vara och lyxvara 

Källa: egenkonstruerad efter Lundmark (2013). 
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Holmberg m.fl. (2007) menar att inställningen inför att välja ekologiska livsmedel till 

största del är positiv, men att det är en generell attityd och att den därmed inte påverkar 

våra köpbeslut som ofta är rutinmässiga. För att påverkan ska ske hos en individ 

behöver attityden och engagemangen bli mer detaljerade. Efterfrågan av ekologiska 

livsmedel drivs av värderingar till stor del, därför är det för grundligt att påvisa lagen 

om efterfrågan eller klassificera varan som en ”statusvara”. En statusvara kan ses som 

en form av lyxvara, där köpet signalerar en viss status – exempelvis en viss inkomst. 

Köpet kan också symbolisera andra värden som eftersträvas, exempelvis så kallade 

”osjälviska värden”. Samband har påvisats mellan ”osjälviska värden” såsom solidaritet 

och miljömedvetenhet och köp av ekologiska livsmedel. Om en individ väljer 

ekologiskt kanske denne upplever att valet signalerar en medvetenhet kring miljö eller 

hälsa, eller ger ett intryck av att denne inte behöver ta hänsyn till ekonomiska aspekter 

vid val av livsmedel. 

 

Mer bekanta kriterier såsom smak, kvalitet och hållbarhet är givetvis också drivande 

faktorer för efterfrågan, däremot har det påvisats att de starkaste kriterierna för att välja 

ekologiskt är hälsa och miljökonsekvenser (Grankvist och Biel, 2001). Hälsoaspekten är 

något tvetydig, trots att många individer har uppfattningen att ekologisk mat är mer 

hälsosam än konventionell mat finns det få vetenskapliga bevis som menar att det 

faktiskt stämmer. Påståendet grundar sig främst i konsumenternas rationaliserande kring 

att ”besprutning och miljögifter kan inte vara hälsosamt att konsumera” snarare än 

vetenskapligt grundade argument (Holmberg, 2007). 

 

Med antagandet att individer vill maximera sin nytta givet varupriser och en 

budgetbegränsning (i form av disponibel inkomst) skulle en nyttofunktion för en 

individs ekologiska konsumtion kunna se ut enligt följande: 

 

Max U (XANDELENit, YKONV, HEKO, MEKO)   s.t  DI = PxEKO + PyKONV 

 

Där U står för individens nytta, XANDELENit för konsumtionen av ekologiska livsmedel, 

YKONV för konsumtionen av konventionella livsmedel, HEKO för hälsovinningen av 

ekologisk konsumtion och slutligen där MEKO står för miljövinningen av att välja 

ekologiskt. Denna nytta och dess drivande faktorer gäller givet en viss begränsning där 

DI står för den disponibla inkomsten, PxEKO för priset för den ekologiska varan och 
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PyKONV står för priset för motsvarande konventionella vara (Perman m.fl., 2011). Denna 

funktion antar vidare att all disponibel inkomst läggs på mat, för att förenkla 

exemplifierandet (se stycke 1.4).  

 

Genom ovanstående antagande kring konsumenternas nyttomaximering givet deras 

budgetrestriktion, den disponibla inkomsten, kan en härledning av en generell efter-

frågefunktion för konsumtionen av ekologiska livsmedel formuleras: 

 

XANDELENit,  = f (PxANDELENit,, HEKO, MEKO, PyKONV, DI) 

 

Efterfrågan för konsumtionen av ekologiska livsmedel (andelen ekologiskt) är då en 

funktion av priset på ekologiska och konventionella livsmedel, hälsovinningen av att 

välja ekologiskt, miljövinningen av att välja ekologiskt samt individens disponibla in-

komst.  

 

Pristecknet för ekologiska livsmedel, PxANDELENit,, förväntas ha ett negativt tecken, då 

en högre prisnivå generellt leder till en lägre efterfrågan. Vissa individer kommer dock 

att reagera olika starkt på priset, desto mer de värnar kring att köpa ekologiskt – desto 

mindre bryr de sig om priset.  

 

Hälso- och miljövinningen av att välja ekologiskt, HEKO och MEKO, definieras av 

individens uppfattning och därmed preferenser kring huruvida det är mer miljövänligt 

eller hälsosamt bättre att välja ekologiska livsmedel framför konventionella. Upp-

fattningen grundar sig i sin tur i individens grundkunskap kring ekologiska livsmedel, 

miljöpåverkan och vad som anses vara hälsosamt eller ej. Om en individ anser att det är 

bättre för miljön att välja ekologiskt, och dessutom värnar för miljön anser att det är 

viktigt att välja den vara som är bäst för miljön antas tecknet för MEKO vara positivt. 

Detsamma gäller för hälsovinningen av att välja ekologiskt, om en individ anser att 

ekologiska livsmedel är hälsosammare och dessutom värnar om sin hälsa förväntas 

tecknet för HEKO vara positivt. En individs miljöpåverkan gör i sig kanske inget ”större” 

avtryck miljön, eftersom att det är den aggregerade påverkan som gör den stora skadan. 

Däremot anses denna term relevant då vissa individer värnar om miljön mer än andra, 

och att det krävs ett individuellt tänk och ansvar för att minska den generella 

miljöpåverkan (Gröndahl och Svanström, 2011). 
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Pristecknet för konventionella livsmedel, PyKONV förväntas ha ett positivt tecken. Om 

priset på den konventionella varan motiverar det för att köpa mer ekologiskt då den 

ekologiska varan kan upplevas som ”billigare” relativt den konventionella varan. 

Tecknet för inkomst, DI, förväntas vara positivt eftersom att en högre inkomst antas 

leda till att individen väljer att köpa mer ekologiska livsmedel. 

 

Lagen om utbud säger att producenter ökar antalet utbjudna enheter av en produkt när 

priset på en produkt ökar (Frank, 2003). Eftersom ekologiska livsmedel trots allt består 

av en relativt liten andel av den totala livsmedelsförsäljningen, samt att priset är givet 

för ett hushåll på en marknad, handlar det idag om att bygga upp utbudet och förändra 

produktionsprocesser för att möjliggöra och främja ekologisk odling och produktion. En 

ekologisk jordbruksproduktion måste uppfylla strikta minimiregler gemensamma för 

Europeiska Unionen för att få bedriva en ekologisk odling och förädling. Därefter måste 

produktionen gå vidare för att bli certifierad enligt KRAV:s eller EU:s regler 

(ackrediterade kontrollorgan) för att få sälja dessa ekologiska livsmedel. Ekologiska 

livsmedel måste genomgå samma kontroller som konventionella livsmedel enligt 

livsmedelsverkets krav utöver de ”ekologiska” riktlinjerna. Detta kan upplevas som en 

”resurskrävande tröskel” för producenter som vill övergå till en ekologisk produktion i 

form av tid, engagemang och en initial ekonomisk satsning. Denna omställningsprocess 

och kraven som följer med den ekologiska produktionen förklarar en stor del av 

prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska livsmedel (Nilsson, 2007). Cirka 

50 procent av den ekologiska försäljningen är importerade livsmedel, delvis då vissa 

livsmedel inte kan produceras i Sverige, exempelvis kaffe, te, bananer och vin (Ekoweb, 

2012). Även om denna studie ämnar analysera efterfrågan är aspekten kring utbudet värt 

att nämna, men ingen vidare diskussion kring utbudet kommer att genomföras. 

 

3.2 Environmental Kuznets Curve hypotesen 

En del individer väljer ekologiska livsmedel framför de konventionella, detta signalerar 

att en ekologisk vara och en icke-ekologisk vara inte är homogena och därmed inte 

perfekta substitut. För icke-hållbar konsumtion har tidigare vetenskaplig litteratur och 

forskning hittat ett U-format samband, vilket bland annat grundas utifrån antagandet att 

hushållens preferenser förändras i takt med ökad inkomst.  

Environmental Kuznets curve, EKC-hypotesen, utvecklades från Simon Kuznets idé 

kring hur utveckling inom en ekonomi följs av minskad utveckling i nästa period 
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(Kuznets, 1955). Ekonomisk tillväxt påstås ofta vara negativt för miljön i form av ökade 

utsläpp eller ökade, icke-kompenserade, bieffekter av produktionen. Environmental 

Kuznets curve, EKC, påvisar ett samband där ekonomisk tillväxt inte nödvändigtvis är 

negativt för miljön (Perman m.fl., 2011). EKC-hypotesen visar att ekonomisk tillväxt 

innebär högre utsläpp (per capita) fram tills att inkomsten per capita når en vändpunkt 

och därefter innebär minskade utsläpp (per capita). Vid en högre inkomst har man som 

producent möjligen bättre reningsteknologier eller andra faktorer i produktionen som 

innebär mindre utsläpp. Konsumenterna kan, och kommer att, vid högre inkomster 

också efterfråga produkter (lyxvaror) som anses vara miljömässigt bättre – exempelvis 

ekologiska varor (Jörgensen, 2001). Det grafiska sambandet för EKC-hypotesen skulle 

kunna se ut enligt figur 5 nedan.  

 

.  
Figur 5: EKC-hypotesen, ekologisk konsumtion och inkomst, tilltagande till 

avtagande ekologisk konsumtion med ökad inkomst. 

Källa: Egenkonstruerad och omgjord efter Perman m.fl. (2011). 
 

Figur 5 visar sambandet för Environmental Kuznets Curve och därmed främst hur det 

kan se ut för icke-hållbar konsumtion, därför måste figuren anpassas ytterligare för 

denna studie och för att appliceras gentemot hållbar konsumtion (ekologiska livsmedel). 

Ekologisk konsumtion, betecknas XANDELENit, visar andelen ekologiskt som konsumeras. 

Disponibla inkomsten betecknas här DI. Den ekologiska konsumtionen beror på in-

komsten och 𝛼, som visar hur inkomsten förhåller sig till andelen ekologisk kon-

sumtion. 
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Ferrer-i-Carbonell och Van den Bergh (2003) var tidiga med att applicera EKC-

hypotesen på mikro-data istället för det mer traditionella valet – makro-data. De app-

licerar icke-linjär inkomst mot icke-hållbar konsumtion (så kallad dirty consumption) 

för olika kategorier. Denna studie kommer att tillämpa EKC-hypotesen på liknande vis 

enligt Ferrer-i-Carbonell och Van den Bergh (2003). Hypotesen kommer att anpassas 

mot studiens främsta variabler och fungera som en hjälp för analysen av hållbar 

konsumtion, alltså konsumtionen av ekologiska livsmedel och inkomsten.  

 

Som tidigare beter sig inte konsumenterna enligt det förväntade och mest traditionella 

sättet när det gäller ekologiska livsmedel, därför kan man inte nödvändigtvis förvänta 

sig samma samband som figur 5 och EKC-hypotesen vanligast påvisar. Givet sam-

bandet för en icke-hållbar konsumtion (icke- ekologiskt) kan man anta att även 

hushållens preferenser för hållbar konsumtion (ekologiskt) ändras med ökad inkomst. 

Den inverterade ”U-formen” som initialt är tilltagande och därefter avtagande enligt 

figuren gäller främst då man har något som upplevs försämrande på y-axeln såsom 

utsläpp eller miljöförstöring. Ekologiska livsmedel i sig är inte dåligt för miljön utan 

produktionen kan däremot vara bättre än den för konventionella livsmedel (Ekelund, 

2003). En mer trolig förväntan för sambandet för just ekologiska livsmedel kan då vara 

ett motsatt grafiskt samband som initialt är avtagande och därefter tilltagande, ”U-

form”, enligt figur 6.  

 
Figur 6: EKC-hypotesen, ekologisk konsumtion och inkomst, avtagande till 

tilltagande ekologisk konsumtion med ökad inkomst. 

Källa: Egenkonstruerad och omgjord efter Perman m.fl. (2011). 
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Som tidigare nämnt finns det samband som visar att andelen ekologiska livsmedel ökar 

med inkomsten, och därför visar figur 6 det mer troliga sambandet då konsumtionen, 

efter en viss inkomst ökar konstant. En lägre konsumtion vid lägre inkomster kan 

handla om huruvida man har råd med ekologiska livsmedel, men också att det kräver ett 

aktivt sökande då en individ ska förändra sin konsumtion och hitta ekologiska substitut 

till de konventionella varorna denna tidigare har konsumerat. Det kan ta ett tag innan 

man hittar nya favoriter och motsvande produkter, även om man vill välja ekologiskt. 

  

För denna studie förväntas inget specifikt samband, men det viktiga är att testa för 

förekomsten av ett icke-linjärt samband. Då ekologiska konsumtionen initialt är 

avtagande för att sedan bli tilltagande (figur 6) överensstämmer detta dels med tidigare 

nämnd litteratur som menar att 91 procent fler skulle köpa mer ekologiskt om priset var 

lägre (Frank, 2003), men också med det förväntade resultatet för denna studie samt an-

tagandet om att ekologiska livsmedel är en lyxvara eller en form av ”statusvara” (Blom, 

2010).  

 

Initialt övervägdes fler teorier som ramverk för denna studie, bland annat att utvärdera 

elasticiteten och att identifiera en specifik betalningsvilja med hjälp av detta. Med den 

existerande statistiken, studiens datamaterial och den gällande tidsramen följde en be-

gränsning och därför anses studiens teoretiska grund passa bättre och bidra med viktiga 

beståndsdelar för just denna studie.  
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KAPITEL 4 - METOD 

 

 

 

 

Fjärde kapitlet behandlar metoden och tillvägagångssättet för att uppnå studiens 

resultat. Modellerna specificeras och kapitlet avslutas med beskrivningen av den 

ekonometriska delen och tillvägagångssättet för detta. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Den metodologiska ansatsen för att besvara studiens frågeställningar har en mikro-

ekonometrisk ansats med kvantitativ sekundärdata från Statistiska centralbyrån (se 

kapitel 5). Datamaterialet kommer att sammanställas och bildar ett paneldataset som 

analyseras för att urskilja hur den svenska efterfrågan av ekologiska livsmedel påverkas 

för olika inkomstnivåer, hushållsgrupper och andelen hushåll med barn. Dougherty 

(2011) menar att fördelar med paneldata är att man kan frambringa en viktig dynamik 

och detaljer jämfört med andra datatyper samt att man ofta kan få fler observationer 

med paneldata. 

 

Statistiken består, som tidigare nämnt, av den totala försäljningen av livsmedel relativt 

andelen sålda ekologiska livsmedel mellan åren 2004-2014 samt för sex olika 

varugrupper. Dessa kommer att analyseras i kombination med ytterligare statistik för 

olika hushållsgrupper såsom ensamstående med eller utan barn och samboende med 

eller utan barn samt i samband med den disponibla hushållsinkomsten. Studiens statistik 

ska genom ekonometriska analyser hjälpa till att besvara syftet och ge indikationer om 

riktningar och magnituder gällande ekologiska livsmedel och de olika hushålls-

grupperna, åren och inkomster.  

 

Då observationerna är något begränsade, på grund av att man inte började studera den 

ekologiska andelen förrän år 2004, blir också den ekonometriska analysen något be-

gränsad. Studiens metod stärks därför av att analysera hållbar konsumtion med hjälp av 

EKC-hypotesen. EKC-hypotesen används oftast i kombination med makro-data, men 

till denna studie (och med ett bredare perspektiv) uppskattas denna analys kunna bidra 

med det den ekonometriska delen saknar – en bredare grund att stå på. 
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En initial alternativ ansats för denna studie var att grunda den ekonometriska analysen 

på primärdata insamlad via enkätundersökning. Då en stor del av forskningen inom eko-

logiska livsmedel grundar sig på enkätundersökningar valdes detta bort för att finna ett 

starkare vetenskapligt tomrum. En viktig fördel med att analysera sekundärdata är dess-

utom att denna visar faktiska utfall snarare än hushållens självrapporterade beteenden.  

 

4.2 Modellspecifikationer 

Modeller för, och användandet av paneldata, har ökat i popularitet. En fördel med 

paneldata är att denna typ av data kan lösa felaktigheter som kan uppstå i dessa data-

typer, såsom fel på grund av utelämnade variabler som orsakas av oobserverad hetero-

genitet. Detta kallas ”den oobserverade effekten”, effekten kan kallas ∝1 (ej att förväxla 

med studiens senare modellspecifikationers ∝ ), och uppstår om en oobserverad 

oberoende variabel (i detta fall exempelvis hushållsgrupp) multiplicerat med den be-

roende variabeln (i detta fall andelen ekologiska livsmedel) korrelerar med någon av de 

förklarande variablerna över tid. Även om inte ∝1 korrelerar med någon av de för-

klarande variablerna kan närvaron i sig orsaka opålitliga estimeringar och ogiltiga 

standardfel av regressionen. Det finns två sätt att lösa detta problem och eliminera den 

oobserverade effekten, antingen med en så kallad ”fixed effect regression” eller 

”random effects regression”. Den senare är bäst lämpad när variablerna är konstanta för 

varje individ i datamaterialet. För denna studie och datamängd varierar variablerna med 

individ och tid och därmed är en typ av ”fixed effect regression”, den effektiva lös-

ningen för att eliminera den oobserverade effekten. Datamängden kommer därför att 

korrigeras med ”first difference fixed effect”, vilket innebär att den oobserverade eff-

ekten elimineras genom att man subtraherar en observation från den föregående tids-

perioden från den aktuella tidsperioden, för alla perioder (Dougherty, 2011).  

 

Andelen ekologiska livsmedel är den beroende variabeln för studiens olika modeller, 

medan den disponibla inkomsten och andelen hushåll med barn är de oberoende vari-

ablerna – tillsammans med ett antal dummyvariabler för olika varugrupper och tids-

perioder. Studien olika modeller svarar för olika syften, dessa sammanfattas i tabell 2 

nedan, samt beskrivs löpande därefter. 
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Tabell 2 – specifikation av modeller 

Modell Modellspecifikation 
1 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit +∝3EBit + 𝛾it 

2 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + 𝛿it 

3 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit +  𝛿𝑖𝑉𝐺𝑖!!!
!!!  + 𝜀it  

4 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit + ∝4DI2
it + ∈it 

5 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit + ∝4DI2
it + 𝛿𝑖𝑉𝐺𝑖!!!

!!!  + 𝜂it 

6 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit + ∝4DIitBit + 𝜃it 

7 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit + ∝4DIitBit + 𝛿𝑖𝑉𝐺𝑖 !!!
 !!! + 𝜅it 

8 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit +  𝛿𝑖𝑉𝐺𝑖 !!!
!!! + 𝛽𝑡𝐷𝑡!!!!

!!!  + 𝜛it 

9 Andelenit = ∝0 + ∝1DIit + ∝2Bit + ∝3EBit + ∝4DI2
it + 𝛿𝑖𝑉𝐺𝑖!!!

!!!  + 𝛽𝑡𝐷𝑡!!!!
!!! + 𝜎it 

 

Första modellen analyserar andelen ekologiska livsmedel som beroende variabel med de 

linjära oberoende variablerna disponibel inkomst (DIit), andelen hushåll med barn (Bit), 

andelen ensamboende hushåll (EBit) samt en felterm som fångar upp sådant som mo-

dellerna inte lyckas fånga upp (𝜀it1). Första modellen fungerar som en ”grundmodell” 

där resterande modellspecifikationer bygger på denna, vilket underlättar för en eko-

nometrisk jämförelse. Varje modell har sin egen felterm för att förtydliga, dessa är var-

ierande grekiska tecken. 

 

Andra modellen utgår från grundmodellen (1) men utelämnar andelen ensamboende för 

att uttyda dess effekt och påverkan. Tredje modellen adderar dummyvariabler för varu-

grupperna (𝑉𝐺i): för att undvika överidentifikation utelämnas en dummyvariabel, i detta 

fall varugrupp 6. En dummyvariabel är en binär variabel som antar värdet noll (0), om 

den inte uppfylls, eller ett (1), om den uppfylls. Om dummyn gäller antar värdet ett (1) 

och variabeln multipliceras då med ett (1) och är kvar i modellen, om dummyn inte 

gäller multipliceras variabeln med noll (0) och elimineras då från modellen. För 

modeller med flera dummyvariabler anger man en av dessa ”dummies” som en 

referenskategori och utelämnar denna, vilken beskrivs som utelämnad kategorisk 

dummyvariabel. Genom att utelämna den valda dummyvariabeln undviker man över-

identifikation och erhåller ett pålitligt resultat (Dougherty, 2011). 

Fjärde modellen inkluderar en kvadratisk inkomst-term för att generera information 

kring maximum- och minimumpunkter för inkomsteffekter. Detta genom att tyda för-
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ändringar av tecknet av inkomsteffekten vid olika nivåer. Dessa punkter kan man 

exempelvis hitta genom ”first order condition”, FOC – genom att låta första derivatan 

anta värdet noll. Dessa punkter kan vara minimi-, maximi- eller sadelpunkter. För att 

identifiera dessa punkter avgör man tecknet för andra derivatan enligt ”second order 

condition”, SOC. För ett maximum gäller att andra derivatan är negativ, vid minimum 

är andra derivatan positiv. Om andra derivatan antar värdet noll är punkten en sadel-

punkt. 

 

Femte modellen adderar utöver en kvadratisk inkomst-term även summan av dummy-

variablerna för varugrupperna (𝛿𝑖𝑉𝐺i). Sjätte modellen inkluderar en variabel som 

multiplicerar den disponibla inkomsten med andelen hushåll med barn för att se om ex-

empelvis effekten av en inkomstökning på andelen ekologisk konsumtion påverkas av 

om hushållen har barn eller inte. Sjunde modellen bygger vidare med att addera 

summan av dummyvariablerna för varugrupperna (𝛿𝑖𝑉𝐺i). 

  

Åttonde modellen utgår från första grundmodellen (1) och adderar summan av dummy-

variablerna för varugrupperna (𝑉𝐺i) och tiden/årtalen (𝐷𝑡). Dummyvariablerna för år-

talen är viktiga för att fånga upp eventuella händelser som påverkar andelen ekologiska 

livsmedel över tid. Dessa händelser kan var både positiva och negativa för den 

ekologiska efterfrågan såsom hälsolarm, hälsotrender eller övrig information. Sista och 

nionde modellen bygger vidare från åttonde modellen men adderar även den kvadratiska 

inkomsttermen för att se om det finns ett icke-linjärt samband mellan ekologisk kon-

sumtion och den disponibla inkomsten. 

 

4.3 Ekonometriska frågeställningar 

Datamaterialet som ska behandlas ekonometriskt består av paneldata med icke-

stokastiska variabler (materialet kan ses i appendix A1). Med denna typ av data följer 

både fördelar och nackdelar, vilka presenteras i följande avsnitt. Statistiken bör enligt 

Statistiska Centralbyrån (2014) betraktas med viss försiktighet då förändringar av 

försäljningen av ekologiska varor kan bero på förändringar av utbudet av ekologiska 

varor eller förändringar i den totala livsmedelsförsäljningen (då den ekologiska 

försäljningen beräknas som en andel av den totala försäljningen).  
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4.3.1 Ordinary Least Square  

Ordinary Least Square, OLS, är en regressionsform som utgår från ”least square 

criterion” och är den vanligaste och mest frekvent använda tekniken. Eftersom att 

modellerna innehåller fler än en variabel, så kallade regressorer, beskrivs regressionen 

som en multipel regressionsmodell. OLS uppfyller två viktiga villkor som ger den bästa 

passningen av modellen. Dessa uppfylls alltid oavsett kvaliteten på modellens spec-

ificering. Dessa villkor säger att medelvärdet av residualerna är noll (0) och att resi-

dualerna inte korrelerar med de oberoende variablerna (Dougherty, 2011).  

 

4.3.2 Multicollinearity 

Multicollinearity uppkommer om det finns något samband mellan vissa, eller alla, av de 

oberoende variablerna i en modell. Om någon eller några av variablerna är högt korr-

elerade med varandra ger detta ett oönskat samband som påverkar resultatet. På ett icke 

tillförlitligt sätt. Korrelationen får inte anta värden i nivåer såsom 70-80 procent, för att 

modellen ska undvika multicollinearity.  

Om tester påvisar att variabler uppnår en för hög korrelation kan lösningar vara att slå 

samman högt korrelerade variabler, utelämna onödiga variabler, samla data från någon 

annan källa eller att skapa teoretiska begränsningar. 

 

4.3.3 Teststatistika och hypotesprövning 

Teststatistika, t-test, innebär att man jämför t-värdet med det kritiska t-värdet. Detta gör 

mest nytta vid prövning av mindre stickprov eftersom att t-fördelningen till slut antar en 

normalfördelning vid större urval. En t-fördelning kännetecknas av att både täljaren och 

nämnaren innehåller slumpmässiga variabler och frångår därför normalfördelningen. 

 

𝑡 =
𝑋 −  𝜇!
𝑠. 𝑒. (𝑋) 

 

Beslutsregeln för hypotesprövningen säger att man ska förkasta nollhypotesen, H0, om 

teststatistikan är större än det kritiska värdet och vice versa – man ska inte förkasta noll-

hypotesen om teststatistikan är mindre än det kritiska värdet.  

 

Genom att studera t-värdet utvärderar man variablernas signifikans och hur medelvärdet 

i urvalet/datamaterialet skiljer sig från det faktiska värdet av standardavvikelsen. Reg-
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ressionens beräknade t-värde är då statistisk signifikant/man kan förkasta nollhypotesen 

till angiven signifikansnivå (Dougherty, 2011).  

 

| t | = > tcrit à förkasta H0 

| t | = < tcrit à förkasta inte H0 

 

En hypotesprövning skulle kunna se ut enligt följande: 

H0: β2 = 0 (ingen skillnad från urvalets värde och det verkliga värdet för standard-

avvikelsen) 

Ha: β2 ≠ 0 (skillnad från urvalets värde och verkliga värdet för standardavvikelsen) 

 

4.3.4 R-Square och F-värde 

Summan av residualerna i kvadrat, R-Square (R2), utgörs av summan av urvalets 

standardavvikelser i kvadrat och beskriver hur nära urvalets data ligger ”the fitted line”, 

den uppskattade linjen. Antar ett värde mellan noll (0) och ett (1) där ett (1) innebär att 

uppskattningen är exakt den verkliga observationen, det mest önskvärda resultatet är 

därmed att R-Square ska anta ett värde så nära ett som möjligt. R-Square beskriver hur 

väl modellen förklarar verkligheten. 

 

Ett sätt att testa R-Square är genom att utföra F-test. F-statistikan visar hur väl 

regressionens variabler förklarar modellens variabler, per förklarande variabel. Med 

andra ord, om det finns något samband mellan de oberoende och de beroende 

variablerna. Nollhypotesen innebär att H0: 𝛽2 = 0 (det finns inget samband mellan 

variablerna) och mothypotesen Ha: β2 ≠ 0 (det finns samband mellan variablerna). Om 

F-värdet är större än det kritiska värdet Fcrit förkastar man nollhypotesen (Dougherty, 

2011). 

 

F = !!

(!!!!)/(!!!)
 

 

Studiens resultat och skattningar kommer att testas (enligt 4.3.1 – 4.3.4) för att kunna 

påvisa signifikans och trovärdighet. Genom en korrelationsmatris (se tabell 4) kan man 

upptäcka om några variabler lider av för hög korrelation och därmed multicollinearity. 

Variablerna som skattas kommer att värderas genom t-test och f-test (se tabell 6 och 7 
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samt appendix A3) där t-test värderar varje variabels signifikans och f-test värderar hur 

väl regressionens variabler förklarar modellernas variabler, med andra ord om det finns 

några samband mellan regressionen och modellerna. Datamaterialet kommer att be-

handlas (som tidigare nämnt) genom regressioner av typen ”ordinary least square”, 

OLS, vilket bekräftas av tidigare studier, bland andra – Ferrer-i-Carbonell och Van den 

Bergh (2003). 
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KAPITEL 5 – DATAMATERIAL 

 

 

 

 

Femte kapitlet beskriver statistikens olika variabler, hur insamlingen av datamaterialet 

har gått till, utvecklingen av statistiken och hur de olika uppdelningarna inom 

datamaterialet ser ut. Kapitlet avslutas med en granskning av datamaterialets kvalitet. 

 

Underlaget grundas på detaljhandelns egna uppgifter, sammanställda av SCB. Denna 

statistik bygger på en urvalsundersökning som heter Hushållens utgifter (HUT) där 

slumpvis utvalda hushåll har fått ange allt de köper och där även angett om varan var 

ekologisk/miljömärkt, under en två veckorsperiod repeterat för flera urvalsperioder 

(Vingren, 2016). Utifrån detta beräknas en sammanlagd ekologisk andel och även 

andelen ekologiska livsmedel för respektive varugrupp. En ökad andel ekologiska livs-

medel kan bero på ett ökat utbud likväl som en ökad efterfrågan och bör tas med en viss 

försiktighet (SCB, 2014). Eftersom att denna studie fokuserar på andelen ekologiska 

livsmedel konsumerade relativt konventionella livsmedel, påverkar inte faktorer bakom 

förändringen resultatet på ett icke tillförlitligt sätt. Det var nödvändigt att anpassa 

sekundärdatat (exempelvis beräkna andelarna för ekologiska och konventionella livs-

medel efter totalbeloppen) enligt studiens ändamål då den existerande statistiken endast 

presenterades i totala försäljningsbelopp (se appendix A1 för det slutgiltiga data-

materialet som har använts i studien och dess ekonometriska körningar). 

 

Gällande variabeln ”andelen hushåll med barn” (enligt Statistiska Centralbyrån som har 

skapat statistiken) definieras ”barn” som de som är i åldern 0-19 år. Detta innebär att det 

inte får finnas något barn som är 20 år eller äldre i hushållet för att de ska samlas under 

denna variabel (Vingren, 2016). Statistiken delar vidare upp livsmedlen i olika varu-

grupper, detta beskrivs nedan i tabell 3. 
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Tabell 3: De olika varugrupperna 

Varugrupp Sammansättning 

1 Bröd, spannmålsprodukter 

2 Kött 

3 Mjölk, ost och ägg 

4 Oljor och fetter 

5 Frukt och bär 

6 Grönsaker 

Källa: SCB (2016). 

 

Dessa olika varugrupper har alla ökat över tid, med olika omfattning. Figur 7 nedan 

visar denna utveckling över tid där staplarna representerar varugrupp ett till och med 

sex (från vänster till höger), från och med år 2004 till 2014. Varugrupp tre är den 

ledande följt av varugrupp sex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Försäljningsutvecklingen av ekologiska livsmedel för respektive 
varugrupp. 

Källa: SCB (2016). 

 

I denna studie är observationerna naturligt begränsade eftersom att mätningar och 

sammanställningar gällande ekologiska livsmedel inte genomfördes på ett enhetligt sätt 

förrän år 2004, samt att sammanställningen och statistikbehandlingen publiceras ett, 

ibland två, år senare än gällande ”data-år” gör att endast observationer för åren 2004 – 

2014 är möjliga att behandla.  

Datamaterialet är insamlat genomen urvalsundersökning av 4000 hushålls utgifter där 

insamlingen pågår löpande under hela det berörda året. I varje hushåll var minst en 
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person mellan 0-79 år. Insamlingen genomfördes genom kassabokföring (hushållen fick 

skicka in kvitton) vilket följdes av insändning av dessa kassaböcker och olika per-

sonliga intervjuer. Ett exempel på planeringen kan ses i figur 8 nedan. 

 

 
Figur 8: Exempel på urvalet för datainsamling, delurval ett för hushållens utgifter. 

Källa: Statistiska Centralbyrån, 2016. 

 

I de fall där hushållen hade registrerat att de hade köpt ekologiska produkter är det värt 

att belysa att medvetenheten kring detta köp inte har undersökts, detta innebär att kon-

sumenterna kan ha tagit en vara utan att veta att den var ekologisk, men också givetvis 

gjort ett aktivt ekologiskt val. Hushåll i denna urvalsundersökning är definierat enligt de 

personer som vid tillfället då de intervjuades bodde i en gemensam bostad med ge-

mensam ekonomisk hushållning. Hushållets konstellation kan se olika ut, därför var 

enda kraven gemensam bostad/hushållning. Även dessa som tillfälligt befann sig på 

annan ort4 men som annars tillhör hushållet inkluderas även i beräkningen. Barn5 som 

bor halvtid hos två skilda föräldrar räknas till båda hushållen, om barnet däremot var 

urvalspersonen och bodde lika mycket hos båda föräldrarna räknas barnet till det folk-

bokförda hushållet. 

 

                                                
4 Boende på annan ort på grund av exempelvis studier eller militärtjänstgöring. 
5 Barn räknas som hemmavarande barn i åldrarna 0-19 år. 
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Disponibel inkomst baseras även dessa på statistik från Statistiska Centralbyrån och 

avspeglar en medelvärdesinkomst för hela riket för respektive år som studien ämnar 

undersöka. Den övriga statistiken består som tidigare nämnt av en slumpvis utvald 

grupp som fick dokumentera deras hushållsutgifter, vilken anses representera en genom-

snittlig svensk konsument och dess hushåll, likaså som statistiken för den disponibla 

inkomsten. Den disponibla inkomsten återspeglar inkomsten utslaget per hushåll. 

 

För en övergripande förståelse över de oberoende variablerna sammanfattas medel-

värde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4: Deskriptiv statistik över datamaterialets variabler 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 
Andelen 
ekologiskt (%) 26,82 3,57 22 31 

Disponibel 
inkomst (kr) 

263 200 15 512,19 239 500 kr 282 700 

Andelen 
hushåll med 
barn (%) 

25,90 0,35 25,2 26,28 

 Andelen   
 ensamboende 
 hushåll (%) 

44,04 0,83 42,99 45,77 

Disponibel 
inkomst i 
kvadrat 

6 949 300 000 kr 810 229 000 kr 100 000 000 kr 7 991 930 000 kr 

Disponibel 
inkomst *  
andelen 
hushåll med 
barn (kr per 
hushåll) 

68 143,37 3678.78 62 365,80 73 252,25 

 

Tabellen visar att andelen ekologiska livsmedel varierar under tidsperioden mellan 22 

och 31 procent med ett medelvärde på cirka 26,8 procent. Den disponibla medel-

inkomsten motsvarar 263 200 kr. Här skiljer det 43 200 kr mellan den lägsta och högsta 

inkomsten. Andelen hushåll med barn i snitt är cirka 25,9 procent medan andelen 

ensamboende hushåll står för cirka 44 procent (medelvärde).  

  

Korrelationsmatrisen enligt tabell 5 nedan visar att variablerna disponibel inkomst i 

kvadrat och andelen hushåll med barn multiplicerat med inkomst visar för höga nivåer 

av korrelation - detta är ett väntat resultat då de båda innehåller samma variabler (int-

eraktionsvariabler). Eftersom att dessa variabler drabbas av en för hög korrelation 
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kommer skattningarna påverkas i de ekonometriska körningarna. Som tidigare nämnt 

finns det sätt att lösa detta. Antingen slår man samman högt korrelerade variabler, 

utelämna onödiga variabler eller samlar in data från någon annan källa alternativt skapar 

teoretiska begränsningar. Lösningen för detta fall blir att utelämna onödiga variabler (se 

stycke 6.1) eftersom att det skulle ge missvisande resultat av att slå samman de högt 

korrelerande variablerna. Statistik som motsvarar denna studies data finns inte 

tillgängligt att samla in från någon annan källa. Teoretiska begränsningar skulle inte 

heller hjälpa i detta fall. 

 

Tabell 5: Korrelationsmatris över datamaterialets variabler 

Korrelation 

Andelen 
ekologiskt 

Andelen 
hushåll med 
barn 

Andelen 
ensam-
boende 
hushåll 

Disponibel 
inkomst 

Disponibel 
inkomst i 
kvadrat 

Disponibel 
inkomst *  
andelen 
hushåll med 
barn 

Andelen 
ekologiskt 1,00 -0,65 -0,17 0,38 0,38 0,25 

Andelen 
hushåll m. 
barn 

-0,65 1,00 -0,27 -0,47 -0,47 -0,26 

Andelen 
ensamboende 
hushåll 

-0,17 -0,27 1,00 -0,06 -0,07 -0,14 

Disponibel 
inkomst 0,38 -0,47 -0,06 1,00 1,00 0,97 

Disponibel 
inkomst i 
kvadrat 

0,38 -0,47 -0,07 1,00 1,00 0,97 

Disponibel 
inkomst *  
Andelen 
hushåll m. 
barn  

0,25 -0,26 -0,14 0,97 0,97 1,00 

 

Förutom de nämnda korrelationerna i för interaktionsvariablerna korrelerar inga 

variabler nog högt för att misstänka att det råder multikollinearitet för någon variabel. 

Med detta bekräftat behövs inga åtgärder vidtas och korrelationen är kontrollerad för de 

övriga variablerna. 
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KAPITEL 6 – RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

 

Sjätte kapitlet behandlar studiens resultat, modell för modell, och påvisar eventuella 

samband och avvikelser erhållna genom den ekonometriska bearbetningen. 

Appliceringen av environmental Kuznets curve och eventuella resultat dessa ger 

presenteras också. Resultaten sammanfattas sen i en tabell, för att avrundas med en 

resultatanalys där resultaten diskuteras och analyseras. 

 

6.1 Resultat från de ekonometriska skattningarna 

Studiens resultat presenteras enligt de nio tidigare presenterade modellerna samman-

fattade i tabell 2 ovan (för närmare beskrivning av modellerna och dess variabler se 

4.2). De modellerna som genererade signifikanta resultat är främst modell ett, två, tre 

och delvis fjärde modellen. Dessa presenteras och kommenteras nedan i tabell 6 och 1 

medan resterande modellers resultat kan ses i appendix (se A3). Anledningen till att 

vissa modeller inte levererade signifikanta resultat är att de inkluderade variablerna var 

högt korrelerade och på grund av denna multikollinearitet utelämnas då dessa. Alla 

följande modellers F-värde visar en signifikans på 0,1 procent signifikansnivå, vilket 

innebär att det finns ett samband mellan regressionens och modellernas variabler. 

 

Tabell 7 beskriver de ekonometriska resultaten för modell ett och två. För första mo-

dellen gäller att variablerna disponibel inkomst och andelen hushåll med barn är stat-

istiskt signifikanta på fem respektive en procentsnivå; övriga variabler är inte statistiskt 

signifikanta.  
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Tabell 6: OLS-resultat för modell 1 och 2 
Variabel Koefficient T-värde Signifikant Koefficient T-värde Signifikant 
Konstant -234,393 -1,39 Nej -221,363 -1,35 Nej 
DIit 0,00112 1,79 Ja * 0,00108 1,76 Ja* 
Bit 0,75682 3,95 Ja*** 0,77734 4,25 Ja*** 
EBit 0,00743 0,40 Nej - - - 
R2 0,73804 0,73740 
F-värde 59,16640*** 89,85621*** 
Modell  1 26 

                                                
6 Om estimeringen signifikanta visas signifikansnivån med antalet asterisker (df=70, ensidigt test): 

* = 5 % signifikansnivå (│t│>1,667 = t10%
crit)   *=│F│> 2,76 = F5%

crit 

** = 2,5 % signifikansnivå (│t│>1,994 = t5%
crit)   **=│F│> 4,13 = F1%

crit 

*** = 1 % signifikansnivå (│t│>2,381 = t1%
crit)   ***=│F│> 6,17 = F0,1%

crit 

 

 

Variabeln disponibel inkomst är angiven i svenska kronor, SEK, och påvisar ett positivt 

samband för både modell ett och två. Detta innebär att med en ökad genomsnittlig 

hushållsinkomst med exempelvis tusen kronor ökar andelen ekologiska livsmedel med 

ca 1,12 procentenheter för båda modellerna. Om ett hushåll har barn innebär det att 

andelen ekologiska livsmedel är 0,76 procentenheter högre (jämfört med hushåll utan 

barn) (för modell 1) respektive 0,77 procentenheter för modell 2. 

 

Tabell 8 sammanfattar resultaten för den tredje och fjärde modellen. För tredje modellen 

gäller att alla variabler är statistiskt signifikanta förutom andelen ensamboende hushåll. 

Skattningarna för de statistiskt signifikanta dummyvariablerna för de olika varu-

grupperna, relativt den utelämnade referenskategoriska dummyvariabeln, visar att 

konsumtionen av dessa varugrupper hade en lägre andel ekologiska livsmedel – vilket 

överensstämmer med den faktiska statistiken. Estimeringarna för dummyvariablerna för 

de olika varugrupperna visar hur mycket mindre andelen var relativt den utelämnade. 

För fjärde modellen är de signifikanta variablerna disponibel inkomst och andelen 

ensamboende. 
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Tabell 7: OLS-resultat för modell 3 och 4 
Variabel Koefficient T-värde Signifikant Koefficient T-värde Signifikant 
Konstant -329,221 -4,95 Ja*** -234,393 -1,39 Nej 
DIit 0,00117 4,74 Ja*** 0,00112 1,79 Ja* 
Bit 911,597 17,54 Ja*** 0,75682 3,95 Ja*** 
EBit 0,00151 0,00769 Nej 0,00743 0,40 Nej 
𝑽𝑮1 -192,321 -14,35 Ja*** - - - 
𝑽𝑮2 -196,048 -14,63 Ja*** - - - 
𝑽𝑮3 -128,738 -9,37 Ja*** - - - 
𝑽𝑮4 -210,502 -15,70 Ja*** - - - 
𝑽𝑮5 -183,321 -13,68 Ja*** - - - 

DI2
it - - - -85,3484 -0,03 Nej 

R2 0,96289 0,73804 
F-värde 188,11653*** 59,16640*** 
Modell  3 47 

                                                
7 Om estimeringen signifikanta visas signifikansnivån med antalet asterisker (df=70, ensidigt test): 

* = 5 % signifikansnivå (│t│>1,667 = t10%
crit)   *=│F│> 2,76 = F5%

crit 

** = 2,5 % signifikansnivå (│t│>1,994 = t5%
crit)   **=│F│> 4,13 = F1%

crit 

*** = 1 % signifikansnivå (│t│>2,381 = t1%
crit)   ***=│F│> 6,17 = F0,1%

crit 

 
 

Även modell tre visar att andelen ekologiska livsmedel ökar med inkomsten, för varje 

genomsnittlig ökning genomsnittlig med tusen kronor ökar andelen ekologiska livs-

medel med ca 1,12 procentenheter. Fjärde modellen introducerar den kvadratiska 

inkomsttermen (DI2
it) som ämnar testa för ett icke-linjärt samband mellan inkomst och 

andelen ekologisk konsumtion. Resultaten, som inte blev signifikanta för kvadratiska 

termen, pekar därmed inte mot ett sådant samband – vilket inte stärker EKC-hypotesens 

samband med andelen ekologiska livsmedel. 

 

Andelen ekologiska livsmedel visar att positivt samband relativt variabeln disponibel 

inkomst för samtliga resterande modellers skattningar (modell fem till och med nio) 

varav skattningen för modell åtta och nio är signifikanta på en procents signifikansnivå 

och modell sju till fem procents signifikansnivå. För modell fem och sex gav 

koefficienten ingen signifikant skattning. Dessa resultat redovisas i detalj i Bilaga A3. 

 

Andelen hushåll med barn visar ett positivt samband relativt andelen ekologiska 

livsmedel för samtliga modeller förutom modell fem. Detta påvisas till en procents 

signifikansnivå förutom för skattningen i modell nio vilken är den enda icke-

signifikanta. 
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Dummyvariablerna för varugrupp ett till och med fem visar alla ett negativt samband 

relativt den utelämnade dummyvariabeln – varugrupp sex (för modell fem till och med 

nio). Detta kan tolkas som att andelen ekologiska livsmedel är alla mindre för 

varugrupp ett till fem relativt varugrupp sex – vilket inte stämmer enligt den faktiska 

statistiken då varugrupp sex (grönsaker) inte är den mest efterfrågade varugruppen (se 

appendix A1 för statistik över respektive varugrupp). Resultatet kan utgöras av yttre 

varugruppsspecifika faktorer såsom utbud och hälsolarm om just dessa varor. 

Dummyvariablerna för åren 2004 till och med 2013 visar 2004 ett positivt samband, 

dummies för år 2016 till och med 2013 visar ett negativt samband och dummyn för år 

2005 gav inte en signifikant koefficient. Det negativa sambandet innebär att alla de åren 

är mindre relativt år 2014 som är den utelämnade referenskategoriska variabeln. Detta 

är ett rimligt resultat eftersom att andelen ekologiska livsmedel ökar år för år, och 

därmed borde sista året 2014 vara året med den största andelen. 

 

Modell fem till och med nio tillförde inga nya och och/eller signifikanta resultat än för 

de ovan redovisade, förutom att de signifikanta koefficienterna i de senare modellerna 

(fem till nio) bekräftar de ovan nämnde siffrorna för disponibel inkomst och hushåll 

med barn gällande andelen ekologiska livsmedel.  

 

6.2 Analys av resultat 

Variablerna disponibel inkomst och andelen hushåll med barn representerade de 

skattningarna som var ekonomiskt och rimligt försvarbara att tolka och påvisar att 

andelen ekologiska livsmedel ökar med inkomst, likaså ökar andelen ekologiskt om 

man har barn i hushållet. Att en ökad inkomst genererar en större andel ekologiska varor 

var ett väntat resultat enligt neoklassiska mikroekonomiska teorier. Alla modeller visar 

att andelen ekologiska livsmedel ökar med inkomsten, varav sju av dessa resultat var 

statistiskt signifikanta. Att barn i hushållet skulle öka andelen ekologiska livsmedel var 

även det ett väntat resultat, grundat på tidigare litteratur och dess resultat. 

 

Gällande dummyvariablerna för årtalen och varugrupperna visar dessa ett övergripande 

negativt samband till de utelämnade referenskategorierna – vilket är ett väntat resultat 

för studiens årdummies och för varugrupperna. Detta visar att det finns andra faktorer 

utöver de undersökta variablerna som påverkar andelen ekologiska livsmedel. 
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Dummyvariablerna för varugrupperna påvisar att det finns varugruppsspecifika faktorer 

som påverkar andelen. 

 

En viss del av ökningen i andelen ekologiska livsmedel kan bero på andra faktorer än en 

ökad efterfrågan. Ökningen kan exempelvis bero på yttre faktorer såsom ett ökat utbud, 

vilket i nästa led innebär att dessa varor sjunker i pris med det ökade utbudet. Kanske 

gjorde inte konsumenten ett medvetet val kring huruvida produkten var ekologiskt eller 

inte. Statistiska Centralbyråns statistik (som denna uppsats grundas på) tar inte hänsyn 

till valsituationen, därför kan det vara så att konsumenten endast ”tog den närmast till-

gängliga varan” eller lockades av en fin förpackning utan att lägga märke till om denna 

var ekologisk eller inte.  

 

Vanligtvis är pris och inkomst de mest diskuterade faktorerna när man diskuterar en 

individs konsumtionsval. Detta ensamt kan inte beskriva det ekologiska valet. Enligt 

studiens resultat är hushåll med barn mer benägna att välja ekologiskt, vilket inte skulle 

vara rimligt om man endast ser till pris och inkomst. Med barn delas hushållsbudgeten 

på fler individer och därmed borde hushåll med barn vara mer priskänsliga och välja 

bort ekologiskt för det billigare konventionella alternativet. Föräldrar är troligen en 

grupp konsumenter som prioriterar kosten till sina barn och vill att barnen ska erbjudas 

de mest hälsosamma livsmedlen som finns tillgängliga. Flera studier är överens om att 

hälsa är den främsta faktorn att ta hänsyn till vid val av ekologiska livsmedel, därefter 

kommer miljön (Blom (2010); Jörgensen (2001); Ekelund (2003)). 

 

Studiens resultat bekräftas av viss tidigare litteratur. Denna studie fick samma resultat 

kring environmental Kuznets curve som Ferrer-i-Carbonell & Van Den Bergh (2003) 

fick. Ingen variabel påvisade stöd för environmental Kuznets curve. Blom (2010)  fann 

en högre betalningsvilja för ekologiskt bröd, vilket överensstämmer då andelen 

ekologiskt ökar med inkomsten enligt denna studie (dock fångar denna studie upp 

resultat för fler varugrupper än en). Statistiska Centralbyrån (2004) studie på uppdrag av 

Jordbruksverket styrkte variablerna som analyserades i denna uppsats; inkomst och 

olika hushållsgrupper. Genom studiens resultat anses dessa variabler vara de mest 

drivande faktorerna för andelen ekologiska livsmedel.  
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Tidigare i studien presenterades olika möjliga fall för hur EKC-hypotesen kan komma 

att se ut (se stycke 3.2 figur 5 och 6). Enligt statistiken ser man att andelen ekologiska 

livsmedel ökar linjärt med inkomsten vilket inte gäller för EKC-hypotesen. Ferrer-i-

Carbonell och Van den Bergh (2003) erhöll inte heller dessa, ett tillfredsställande 

resultat från environmental Kuznets curve. Då inget samband hittades anses inte denna 

teori komplettera denna studies ramverk enligt den initiala förhoppningen, men däremot 

bekräftar förkastandet av environmental Kuznets curve det tesen som även Ferrer-i-

Carbonell och Van den Bergh (2003) kom fram till – det kan vara mikrodata i samband 

med EKC-hypotesen som tillsammans ger bristfälliga resultat 

 

Rothman (1998) spekulerar kring att det som kan verka vara en minskad miljöpåverkan 

i själva verket kan vara en ökad förmåga hos rika nationer att distansera sig från 

konsumtion som associeras med försämrad miljöpåverkan vilket visar att preferenser 

och beteende förändras med inkomsten, vilket verkar gälla för ekologiska varor. Detta 

ger ett tydligt resultat – ekologiska livsmedel ger ett mervärde eller kan beskrivas som 

en statussymbol (Blom, 2010; Rothman, 1998). Individer som är mer miljömedvetna 

och/eller hälsomedvetna är mer benägna att välja ekologiska livsmedel.  

 

Att andelen ekologiska livsmedel ökar med inkomsten innebär att de flesta kommer att 

välja mer ekologiskt ju rikare man blir. Detta kan likställas med att fler kommer att 

välja ekologiska livsmedel om de blir billigare eftersom att vi då ”upplever oss rikare” 

eftersom att ens budgetrestriktion – den disponibla inkomsten då tillåter en större 

konsumtion. Om målet för beslutsfattare är att den ekologiska konsumtionen ska öka 

kan detta ge en tydlig bild av viljan att välja ekologiskt och dess pris som barriär.  

 

Andelen ekologiska livsmedel ökar enligt denna studie om hushållen har barn. För 

beslutsfattare kanske kan detta ge en inblick mot en viktig marknad. Kanske pro-

duktionen av ekologiska livsmedel med målgruppen barnfamiljer bör få större fokus? 
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KAPITEL 7 - SLUTSATSER 

 

 

 

 

Sjunde och sista kapitlet behandlar studiens slutsatser. De mest intressanta resultaten 

sammanställs genom att löpande knyta ihop studiens olika delar och besvara syftet och 

frågeställningarna som specificerades i kapitel 1. Studien avslutas med tankar kring 

vidare forskningsfrågor, som har väckt intresse under studiens gång – men inte 

besvarats i just denna studie. 

 

Den ekologiska marknaden ökar för varje år, trots att det föreligger en prisskillnad 

mellan ekologiska och konventionella livsmedel. Ekologiska livsmedel kan ses som en 

lyxvara, eller statusvara, som ökar linjärt med inkomsten. Ett enhetligt resultat för 

studiens modeller; modell ett, två och fyra visar att för varje ökning (genomsnittlig per 

hushåll) med tusen kronor ökar andelen ekologiska livsmedel med ca 1,12 procent-

enheter. Hushåll med barn, troligen på grund av andra preferenser och större 

hälsoengagemang, större benägenhet till att välja ekologiska livsmedel – trots det dyrare 

priset. Om ett hushåll har barn ökar andelen ekologiska livsmedel med 0,75 till 0,77 

procentenheter, enligt åtta av studiens nio modeller. Modell tre avviker däremot med en 

ökning på 9,12 procentenheter för hushåll med barn. Eftersom att tre av fyra signi-

fikanta resultat visar samma (0,75 till 0,77 andelar) är detta det mer troligare resultatet. 

Inget signifikant resultat kunde påvisas för studiens övriga variabler; andelen ensam-

boende hushåll och den disponibla inkomsten i kvadrat. 

 

Tidigare litteratur menar att, förutom bland andra inkomst eller huruvida man har barn 

eller inte, ses hälsa och miljö som de främsta variablerna för efterfrågan av ekologiska 

livsmedel. Därför inkluderas dessa i studiens nyttofunktion samt efterfrågefunktion och 

påvisade teorin bakom efterfrågan av ekologiska livsmedel. De flesta befintliga studier 

har en kvalitativ ansats med attityder eller beteende i fokus vilket gör att denna studie 

fyller ett kvantitativt tomrum då studien riktar in sig på den faktiska statistiken med en 

mikro-ekonometrisk ansats. 
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Enligt studiens resultat ökade andelen ekologiska livsmedel linjärt med den disponibla 

inkomsten och ingen vändpunkt eller tröskel påvisades gällande inkomsten relativt de 

ekologiska livsmedlens andel. Detta gör att environmental Kuznets curve, EKC-

hypotesen, inte kunde appliceras med tillfredställande resultat. Vanligtvis appliceras 

EKC-hypotesen mot makrodata, vilket kan antas fungera bättre än mot mikrodata som 

denna studie och Ferrer-i-Carbonell och Van Den Bergh (2003) undersöker med 

bristande resultat. 

 

Studiens datamaterial behandlades genom regressioner av typen OLS i programmet 

Limdep. Tester genomfördes för att testa mot multikollinearitet samt för att bekräfta 

signifikansen (t-test och f-test). Datamaterialet grundades på statistiska centralbyråns 

insamlade hushållsutgifter. 

 

Studiens resultat var övergripande i enighet med tidigare litteratur, vilket bekräftar 

resonemangen i tidigare forskning samt bygger en mer stabil vetenskaplig grund för 

liknande frågor.   

 

Under studiens gång väcktes intresse för att utveckla vissa delar och forska vidare kring 

ämnet och dess närliggande forskning. Det har visat sig att hushåll med barn är mer 

benägna att välja ekologiskt framför andra hushållsgrupper, därför kan det vara av 

intresse att analysera den svenska efterfrågan av ekologisk barnmat. Delvis för att det 

fångar upp denna hushållsgrupp men också för omständigheterna kring köpet av 

ekologisk barnmat. Som förälder vill man säkerligen ge hälsosam mat av den bästa 

kvalitén till sitt barn – många sammankopplar ekologiska livsmedel som hälsosamma 

livsmedel. Som tidigare nämnt är tidsperioden då man köper barnmatsburkar är 

förhållandevis kort – denna korta period kanske innebär att man kan bortse från det 

högre priset hos ekologiska livsmedel och ”unna” sitt barn något som man anser är 

bättre? 

 

Eftersom att inkomsten också är en intressant variabel i samband med efterfrågan av 

ekologiska livsmedel skulle det vara intressant att uppskatta inkomstelasticiteter eller 

närmare utvärdera substitution mellan konventionella och ekologiska livsmedel. Denna 

studie tar upp Bloms (2010) undersökning där inkomstelasticiteten uppskattas för 

ekologiskt och konventionellt bröd, detta hade varit intressant att studera för fler 
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livsmedel och för marknaden i stort. Skillnaden mellan kvinnor och män och deras 

inställning gentemot ekologiska livsmedel har studerats av bland annat Urena m.fl. 

(2007), detta skulle kunna vara intressant att applicera mot den svenska marknaden.  
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APPENDIX 

 

 

 

 

A1. Årlig livsmedelsförsäljningsstatistik  

Livsmedelsförsäljningsstatistik för varje år, totalt och andelen ekologiskt samt uppdelat 

på hushållsgrupper och varugrupper. 
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A3. OLS-resultat för modell 7-9  

 

Tabell 8: OLS-resultat för modell 5 och 6 
Variabel Koefficient T-värde Signifikant Koefficient T-värde Signifikant 
Konstant -554,195 -,056 Nej -232,528 -1,27 Nej 
DIit 0,00287 0,39 Nej 0,00120 0,41 Nej 
Bit -911,575 17,40 Ja*** 0,75890 3,66 Ja*** 

  EBit 0,00170 0,22 Nej 0,00746 0,39 Nej 
  DI2

it 0,0 -0,23 Nej - - - 
  DIitBit - - - -0,00033 0,03 Nej 
𝑽𝑮1 -192,346 -14,23 Ja*** - - - 
𝑽𝑮2 -196,073 -14,51 Ja*** - - - 
𝑽𝑮3 -128,842 -9,29 Ja*** - - - 
𝑽𝑮4 -210,528 -15,58 Ja*** - - - 
𝑽𝑮5 -183,346 -13,57 Ja*** - - - 
R2 0,96292 0,73805 
F-värde 164,48870*** 43,67115*** 
Modell  5 68 

                                                
8 Om estimeringen signifikanta visas signifikansnivån med antalet asterisker (df=70, ensidigt test): 

* = 5 % signifikansnivå (│t│>1,667 = t10%
crit)   *=│F│> 2,76 = F5%

crit 

** = 2,5 % signifikansnivå (│t│>1,994 = t5%
crit)   **=│F│> 4,13 = F1%

crit 

*** = 1 % signifikansnivå (│t│>2,381 = t1%
crit)   ***=│F│> 6,17 = F0,1%

crit 
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Tabell 9: OLS-resultat för modell 7 och 8 
Variabel Koefficient T-värde Signifikant Koefficient T-värde Signifikant 
Konstant -309,689 -4,32 Ja*** -335,275 -3,26 Ja*** 
DIit 0,00200 1,75 Ja* 0,00113 2,92 Ja*** 
Bit 913,368 17,49 Ja*** 1014,16 9,28 Ja*** 
EBit 0,00189 0,24 Nej -0,00118 -0,14 Nej 
DIitBit -0,00349 -0,74 Nej - - - 
𝑽𝑮1 -192.639 -14,31 Ja*** -192,636 -13,84 Ja*** 
𝑽𝑮2 -196.367 -14,59 Ja*** -196,364 -14,11 Ja*** 
𝑽𝑮3 -129.211 -9,36 Ja*** -127,985 -8,93 Ja*** 
𝑽𝑮4 -210.821 -15,66 Ja*** -210,108 -14,67 Ja*** 
𝑽𝑮5 -183.639 -13,64 Ja*** -183,636 -13,20 Ja*** 

   𝑫2004 - - - -21,9743 -1,07 Nej 
   𝑫2005 - - - 0,00782 0,21 Nej 
𝑫2006 - - - -14,0866 -0,79 Nej 
𝑫2007 - - - -20,3160 -1,22 Nej 
𝑫2008 - - - -1,12305 -0,07 Nej 
𝑫2009 - - - 1,38470 0,08 Nej 

   𝑫2010 - - - 3,00341 0,17 Nej 
   𝑫2011 - - - -7,38785 -0,45 Nej 
   𝑫2012 - - - -23,8464 -1,40 Nej 
   𝑫2013 - - - -18,4325 -1,08 Nej 

R2 0,96325 0,96694 
F-värde 165,98607*** 77,98698*** 
Modell  7 89 

                                                
9 Om estimeringen signifikanta visas signifikansnivån med antalet asterisker (df=70, ensidigt test): 

* = 5 % signifikansnivå (│t│>1,667 = t10%
crit)   *=│F│> 2,76 = F5%

crit 

** = 2,5 % signifikansnivå (│t│>1,994 = t5%
crit)   **=│F│> 4,13 = F1%

crit 

*** = 1 % signifikansnivå (│t│>2,381 = t1%
crit)   ***=│F│> 6,17 = F0,1%

crit 
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Tabell 10: OLS-resultat för modell 9 
Variabel Koefficient T-värde Signifikant 
Konstant -0.10413D+17   -2,49 Ja*** 
DIit 0.76900D+11     2,49 Ja*** 
Bit 0.60650D+15     -0,13 Nej 
EBit -0.00129        2,49 Ja*** 
𝑽𝑮1 -194.851    -11,62 Ja*** 
𝑽𝑮2 -196.367    -12,02 Ja*** 
𝑽𝑮3 -127.952     -7,61 Ja*** 
𝑽𝑮4 -210.055     -12,49 Ja*** 
𝑽𝑮5 -183.644    -11,24 Ja*** 

   𝑫2004 0.31579D+14     2,49 Ja*** 
   𝑫2005 0.00856          0,19 Nej 
𝑫2006 -0.67676D+14     -2,49 Ja*** 
𝑫2007 -0.95121D+14     -2,49 Ja*** 
𝑫2008 -0.89975D+14 -2,49 Ja*** 
𝑫2009 -0.92077D+14 -2,49 Ja*** 

   𝑫2010 -0.88570D+14 -2,49 Ja*** 
   𝑫2011 -0.80784D+14 -2,49 Ja*** 
   𝑫2012 -0.66564D+14 -2,49 Ja*** 
   𝑫2013 -0.67818D+14 -2,49 Ja*** 

R2 0,95536 
F-värde 52,94440*** 
Modell  910 

                                                
10 Om estimeringen signifikanta visas signifikansnivån med antalet asterisker (df=70, ensidigt test): 

* = 5 % signifikansnivå (│t│>1,667 = t10%
crit)   *=│F│> 2,76 = F5%

crit 

** = 2,5 % signifikansnivå (│t│>1,994 = t5%
crit)   **=│F│> 4,13 = F1%

crit 

*** = 1 % signifikansnivå (│t│>2,381 = t1%
crit)   ***=│F│> 6,17 = F0,1%

crit 

 

 

 


